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(folytatás a 2. oldalon)

Városunk képviselõ-testü-
lete december 20-án tartotta
a 2018-as esztendõ utolsó
munkaülését. A decemberi
képviselõ-testületi ülés a ka-
rácsonyi hagyományokhoz
igazodva a Bartók Béla Mû-
velõdési Központ nagyter-
mében 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 ver-
sének meghallgatása, majd
Mester Judit Ibolya alpolgár-
mester asszony karácsonyi
gondolatait hallhatták a jelen-
lévõk.

„Ne rohanj! Állj meg egy
pillanatra, gyere, ülj ide mel-
lém, állítsuk meg az idõt...”
kezdte karácsonyi gondola-
tait az alpolgármester
asszony. „Képzeld el, hogy
ez az utolsó napod, hogy már
nem távlatokban gondol-
kodsz, a mának élsz, mert
már csak ez maradt. Mit ten-
nél? Hogyan néznél a világ-
ra, a fákra, a távolba. Mit lát-
nál a párod arcán? Hogyan
ülnél a gyerekeid, vagy a test-
véred mellé? Hogyan ölel-
néd meg édesanyád? Kinek
vennél ajándékot? Kivel ten-
nél jót? Kit simogatnál meg?
Kinek mondanád - szeret-

A karácsony jegyében zárta a tavalyi
esztendõt városunk képviselõ-testülete
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Újévi

gondolatok...

Dr. Mokán István
    polgármester

Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!

Az év elsõ napjaiban újra eljött a jövõbete-
kintés, az újrakezdés lehetõsége. 2019 elején
mindannyiunk számára lehetõség nyílik arra,
hogy végiggondoljuk az elmúlt esztendõ sike-
reit és kudarcait, majd bizakodással tekintsünk
a jövõbe, kitûzzük azokat a céljainkat, melyek
meghatározzák az elõttünk álló évet.

Az újév új feladatok elé állít mindannyiun-
kat, amelyek eléréséhez ismételten elszántság,
erõs hit és nagy állhatatosság szükségeltetik.
Olykor óhatatlanul falaknak ütközünk, azon-
ban a saját és közössége boldogulásáért tenni
akaró ember számára ezek a falak nem jelent-
hetnek idén sem legyõzhetetlen akadályt. Az
ilyen emberekre pedig az újesztendõben is nagy
szüksége van városunknak és hazánknak is.

Kedves Sarkadiak!

Megragadva az újévi ünneplés adta alkalmat,
köszönetet szeretnék mondani Önöknek az el-
múlt év, évek együttmûködéséért. Köszönöm,
hogy erõt és fáradságot nem kímélve igyekez-
tek tenni városunk, közösségünk gyarapodá-
sáért, az itt élõ emberek, a sarkadi családok
helyzetének jobbításáért. Köszönöm minden-
kinek a munkáját, erõfeszítését és áldozatvál-
lalását, amely nélkül sokkal nehezebb helyzet-
ben lenne közösségünk.

Polgármesterként, az Önök és a város köz-
szolgájaként 2019 elsõ napjaiban sem szeret-
nék hangzatos ígéreteket tenni. Nem ígérhetek
Önöknek egyik napról a másikra történõ cso-
dát. Amit viszont megígérhetek, hogy élve az
Önök bizalmával az elõttünk álló év vala-
mennyi napjában tisztességes és kemény mun-
kát végzünk Sarkadért. Megígérhetem, hogy to-
vábbra is felelõsen gazdálkodunk városunk va-
gyonával, felelõs döntéseket hozva valósítjuk
meg beruházásainkat, építjük-szépítjük váro-
sunkat és segítünk szeretett közösségünk min-
den tagján.

Közös célunk nem lehet kevesebb, minthogy
idén is egy barátságos, fejlõdõ, sikeres és bé-
kés városban éljünk, ahol Sarkad lakói igazi
közösséget alkotnak!

Isten áldja meg Önöket! Sok szeretettel és jó
egészséggel övezett boldog új esztendõt kívá-
nok!

Tisztelettel:

2019

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, sajná-
lom, tévedtem? Kivel nevet-
nél még egyet? Kinek súg-
nád a fülébe, sajnálom, hogy
fáj, hogy segítsek? Kinek vin-
nél egy kosár ételt? Kinek
adnál egy tál levest? Kivel
innád meg az évek óta halo-

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 Kará-
csony igazi üzenete, mely
szívtõl szívig ér… mely meg-
hallja a hívó szót, meglátja a
kérõt és tisztán látja a mu-
lasztást. Elmondani, meg-
tenni, megsimogatni, enni
adni, hellyel kínálni, ma-

gunkból, az idõnkbõl adni,
pillanatot, percet, órát, napot.
Nem feltétlen távol tõlünk,
lehet, hogy épp annak, aki
mellettünk ül… Ez a Kará-
csony üzenete.

Nyitott szívvel, lélekkel
meghallani, megérezni, majd
megcselekedni akár magun-
kért, vagy a velünk élõkért,
de lehet, hogy a szomszé-
dért, vagy a parkban ülõ,
könnyeit már rég nem érzõ

Mester Judit Ibolya alpolgármester asszony karácsonyi gondolatait hallhatták a jelenlévõk

Koncz Zsolt
 református lelkész

Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium diákjai

A feldíszített városi fenyõfa
elõtt álló nehéz sorsú sarkadi
családok és ajándékozóik
csoportképe
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A DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
közleménye
Tájékoztató a sárga
színû szelektív hulla-
dékgyûjtõ 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 (pén-
tek) lesz! A szolgáltató tö-
rekszik ezeken a napokon
valamennyi utcából elszál-
lítani a szelektíven gyûjtött
hulladékot. Azokban az ut-
cákban, ahol ez nem sike-
rül, a szállítást a következõ
nap pótolja! Kérünk minden
érintettet, hogy reggel 06.30-
ig helyezze ki a sárga sze-
lektív edényt, mert az ürítés
egy napon, több jármûvel tör-
ténik, az autók 06.00 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 sarkadi
ügyfélszolgálat mûkö-
désérõl!

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. a Sarkadi Polgármesteri
Hivatal 28-as tanácskozóter-
mében ügyfélszolgálatot mû-
ködtet 2019 januárjában,
februárjában és márciusá-
ban is minden csütörtöki
napon, 08.30 - 10.30 óra kö-
zött! Az ügyfélszolgálati
munkatársak minden hulla-
dékgazdálkodással kapcso-
latos kérdésben a lakosság
rendelkezésére állnak a fen-
ti ügyfélfogadási idõben, to-
vábbá minden munkanap,
reggel 08.00 és 16.00 óra
között a 06-66-447-150 tele-
fonszámon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-
mail címen.

Tájékoztató fenyõfák
elszállításáról!

A szolgáltató 2018. január
8-án (kedd) és 2018. január
25-én (péntek) térítésmente-
sen elszállítja az ingatlanok
elé kihelyezett fenyõfákat.

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

A Sarkadi Ipartestület
2018-ban is megtartotta az
éves közgyûlését, amely so-
rán az elnök, Sárközi Sándor
köszöntötte a megjelenteket.
Az elnök a köszöntõjében el-
mondta, hogy az aktív mûkö-
dés mellett egy sikeres évet
zárhat a szervezet, mind-
emellett 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 fejlesz-
tés, amelyeket folyamatosan
építenek – elsõsorban a he-
lyi vállalkozások – illetve a

A Sarkadi Ipartestület
közgyûlése

tervezetek között még sok
olyan kisebb nagyobb volu-
menû beruházás is elõttünk áll,
amelyek a közösségünket
szolgálják, a város élhetõbbé
és szebbé tétele érdekében
valósulnak meg.

A szervezet egyhangúan
és egyetértésben megbe-
szélte a közeli és távlati ter-
veit, mivel ez a titka a jó han-
gulatú és komoly múlttal ren-
delkezõ mûködésüknek.

A gyûlés után a Közétkez-
tetés Éttermében került meg-
tartásra az Iparosbál is, ame-
lyen a tagokon kívül a város
vezetése is tiszteletét tette,
ahol a jó hangulatban, finom
ételek és zeneszó mellett
beszélték meg a múlt törté-
néseit és a jövõbeli terveket.

(folytatás az 1. oldalról)
emberért. Számomra a Kará-
csony mindig egy villanykap-
csoló. Emlékeztet arra, hogy
az év minden napján úgy
tudjak szeretni, mint Kará-
csonykor. Mert soha nem
tudhatom, hogy a szeretteim
meddig lesznek életem ré-
szei és meddig tudom õket
úgy szeretni, hogy az ener-
gia gazdát cseréljen. Lehet,
hogy ma van az utolsó nap,
lehet, hogy holnap. Soha
nem tudhatod. Az igazi Ka-

A karácsony jegyében...
rácsony meghitt, áldott és
békés.”

Mester Judit Ibolya kö-
szöntõjét követõen a Sarka-
don mûködõ keresztény egy-
házak képviseletében Koncz
Zsolt és Futó Zoltán reformá-

tus lelkészek karácsonyi szol-
gálata következett.

A lelkészi szolgálatok és az
adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtását követõen az
Ady Endre - Bay Zoltán Gim-
názium diákjai teremtettek
meghitt hangulatot karácso-
nyi versekkel és dalokkal.

Az ünnepség idén is nehéz
sorsú sarkadi családok meg-
ajándékozásával folytató-
dott, aminek köszönhetõen ti-
zenkét család karácsonyát
sikerült szebbé tenni. Két
sarkadi család dr. Mokán Ist-
ván polgármestertõl, míg
egy-egy család dr. Szabó

Hazánk kisvárosaiban las-
san egy évszázada az egyik
legmeghatározóbb közleke-
dési eszköz a helyi közleke-
désben a kerékpár, amit va-
lamennyi generáció nagy
megelégedéssel használ. A
kerékpározás azonban nap-
jainkban egyre népszerûbb,
már a nagyvárosokban is
egyre többen választják ezt
a kényelmes, gyors és rend-
kívül egészséges módját a
városban történõ közleke-
désnek, illetve egyre többen
a sportértékét is felfedezik
ennek a közlekedési formá-
nak.

Sarkadra ez a kijelentés
hatványozottan igaz, vidéki
kisváros lévén a helyi közle-
kedõknek több mint a fele
használ kerékpárt a minden-
napokban az iskolába igyek-
võ gyermekektõl a munkába
járó felnõtteken át a minden-
napi teendõiket intézõ nyug-
díjas generációkig. Ennek
mentén az önkormányzat

Egészségesen, komfortosan,
környezettudatosan, kerékpárral…

erõn felül igyekszik fejlesz-
teni a kerékpáros közlekedés
helyi infrastruktúráját, de ez
csak az érem egyik oldala. A
folyamatosan fejlõdõ kerék-
páros infrastruktúra mellett
az is nagyon fontos, hogy fo-
lyamatosan formálódjon
azon közlekedõknek a szem-
lélete, akik biciklire ülnek.

Sarkad Város Önkormány-
zata látványos infrastruktúra-
fejlesztést hajt végre a „Sar-
kad élhetõbbé tétele közle-
kedésfejlesztési eszközök-
kel” címû, TOP-3.1.1-15-
BS1-2016-00006 kódszámú
pályázatnak köszönhetõen.
Errõl a projektrõl, illetve a
projekt segítségével megva-
lósuló parkoló építésekrõl,
kerékpárút fejlesztésrõl,
újabb gyalogosátkelõk építé-
sérõl, valamint kerékpártáro-
lók és kerékpáros pihenõk
építésérõl már többször lehe-
tett olvasni a helyi sajtóban.
Azonban a projektnek van
egy nagyon fontos másik ele-
me is, a szemléletformálás.
A kerékpáros közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
mellet nagyon fontos a kerék-
páros közlekedés kultúrájá-
nak fejlesztése, biztonságo-
sabbá tétele, hogy mindenki
egészségesen, épségben
érjen célba, ha kerékpárra ül.

A fentebb bemutatott pá-

lyázatnak köszönhetõen
nemcsak infrastruktúrafej-
lesztésre, hanem szemlélet-
formálásra, elméleti és gya-
korlati oktatásra is lehetõség
nyílt, hogy még biztonságo-
sabbá és komfortosabbá vál-
jon a helyi kerékpáros köz-
lekedés.

Ennek mentén, 2018. de-
cember 10-én került sor a
„Munkába járás kerékpárral”
projektelem megvalósításá-
ra, amely a kerékpárral törté-
nõ munkába járást igyekezett
népszerûsíteni, kiegészítve
azt egy kis elméleti képzés-
sel is, ami során felelevení-
tésre kerültek a KRESZ sza-
bályai, valamit elõkerültek
azok a közlekedési szituáci-
ók, amibe minden kerékpá-
ros kerülhet, amikor biciklire
ül.

A másik programelem pe-
dig 2018. december 14-én a
kerékpározást, mint közleke-
dési formát hivatott népsze-
rûsíteni, s a decemberi hideg
ellenére, a szép idõt kihasz-
nálva közel 30 fõ kerékpáro-
zott a Gyulai úton megépült
kerékpáros pihenõtõl egé-
szen a Sarkadkeresztúri úti
másik hasonló kerékpáro-
zást támogató pihenõig, illet-
ve egy csésze forró tea mel-
lett a polgármesteri hivatal
nagytermében újfent elõke-
rültek egy elméleti képzés
kapcsán a KRESZ szabályai,
valamit a kerékpárosokat
érintõ közlekedési szituáci-
ók.

László és Mester Judit Ibolya
alpolgármesterektõl, illetve
Sárosi Mátyás, Oláh János,
Bondár Lajos, Oláh József,
dr. Ilyés Mária, Sárközi Sán-
dor és Mitykó Pál önkormány-
zati képviselõktõl, valamint a
Veress Ferenc Polgárõrség-
tõl kapott ajándékot, akik sa-
ját jövedelmükbõl ajándé-
kozták 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

(folytatás a 3. oldalon)2018. december  1-én a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Sarkadi
Helyi Szervezete megren-
dezte az „évzáró” ünnepsé-
gét 215 fõvel. A teljesen
megtelt mûvelõdési központ-
ban legelõször azokra emlé-
keztünk, 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 Mozgáskorlá-
tozott Egyesületek Országos
Szövetségének az elnöke is.
Köszöntötte a jelenlévõket,

Mozgáskorlátozottak évzáró ünnepsége és a 14 településrõl eljött társ-
szervezetek tagjait is. Dió-
héjban beszélt a mozgássé-
rült emberek jelen és várha-
tó megsegítésére irányuló le-
hetõségekrõl, feladatokról, s
mint országos elnöknek,
ezek sikeressé tétele elég
nagy erõfeszítéssel jár. El-
hozta azt a kitüntetést, amit a
Belügyminisztériumban ve-
hetett át az elnök asszony. –
A „Helyi Önkormányzatokért”
miniszteri díjat – ezt a Moz-
gáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesülete kapta. Ez a
kitüntetés is tükrözi a megyei
egyesület eredményes mun-
káját! Dr. Kovács József or-
szággyûlési képviselõnk is
eljött körünkbe, köszöntve a
rendezvény résztvevõit, s re-

méljük pozitívan értékelte az
elsõ találkozást a mozgás-
korlátozott tagjainkkal. Dr.
Mokán István polgármeste-
rünk a tõle megszokott ked-

ves gondolataival szólt az
egybegyûltekhez a szeretet
ünnepéhez közeledvén! Há-
lásak vagyunk felé és az ön-
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sport sport

Hallotta?
Rövid híreink

Cukorbetegeknek!
Értesítem egyesületünk

tagjait, hogy évnyitó egyesü-
leti gyûlésünket  2019. janu-
ár 9-én szerdán 14.00 órától
tartjuk a Református Szociá-
lis Gondozási Központ ebéd-
lõjében.

Témánk lesz a 2019. évi
munkatervünk összeállítása,
tagdíjfizetési helyzetünk, ter-
veink megbeszélése.

A korábbi évekhez hason-
lóan együtt köszöntjük az új
évet.

Tagdíj fizetési   lehetõség.
Vércukor és vérnyomás mé-
rés a gyûlés elõtt.

Mindenkit szeretettel vá-
runk.

Major József
az egyesület elnöke

HORGÁSZ KÖZGYÛLÉS
A Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület elnöke, Debreczeni

Gábor tisztelettel meghívja minden horgászegyesületi tag-
ját, 2019. január 12-én (szombaton) 8:30 órakor kezdõdõ
horgász közgyûlésére. Határozatképtelenség esetén a köz-
gyûlést 9:00-ra hívja össze. Helye: Közétkeztetési Intéz-
mény, 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 egyesü-

let a változtatás jogát fenntartja. Minden érdeklõdõt szíve-
sen látunk, horgászegyesületi tagjaink megjelenésére fel-
tétlenül számítunk!

Tisztelettel:
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület vezetõsége

Debreczeni Gábor H.E. elnök

Mozgáskorlátozot-
taknak!

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete ér-
tesíti tagjait, hogy találkozunk
2019. január 14-én! Várjuk
tagjainkat, új belépõinket  a
fogadóórákon a Vasút u. 11

Találkozunk
január 9-én

A Sarkadi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete érte-
síti tagjait, hogy az idei év-
ben az utolsó fogadóóra
2018. december 12-én (szer-
dán) volt. Legközelebb 2019.
január 9-én (szerdán) talál-
kozunk. Kívánok mindenki-
nek kellemes karácsonyi ün-
nepeket és békés, boldog
újévet! Tisztelettel:

Puskás Sándorné elnök

Mozgáskorlátozott
hírek

A Mozgáskorlátozottak
Dél-Alföldi Regionális Egye-
sülete Gyula, SARKADI
CSOPORTJA 2019. január
1-tõl minden héten SZER-
DÁN 9-11-ig FOGADÓÓRÁT
tar a Bartók Béla Mûvelõdé-
si Központ kis tanácskozó
termében. (földszinti terem)
Tagdíj fizetés, nyomtatvá-
nyok adása, kitöltés segíté-
se, felvilágosítás stb.

Elsõ fogadóóra: 2019. ja-
nuár 23-án lesz.

Kedves Sorstársaim, és
csoportunk támogatói! Kívá-
nok örömteli, békés és sze-
retetteljes karácsonyi ünne-
peket, és sikerekben gazdag
új esztendõt és nagyon jó
egészséget!

Képiróné Széplaki Judit
csoportvezetõ

Kirándulások
1. Az ÁFÉSZ Nyugdíjas

Egyesület 2019. június 15-
21. között kirándulást szer-
vez a Toszkán tengerpart-
ra.

Elsõ részlet befizetése ja-
nuár 30-ig, II. részlet április
10-ig, III. részlet április 29-ig.
Bõvebb felvilágosítás
szerdánkánt 10.00 órától a
fogadóórákon vagy telefo-
non Perei Károlynénál a  06-
20-561-1778-as telefonszá-
mon.

2. Ugyancsak kirándulást
szervezünk 2019. augusztus
12-15-ig Harkányba. Jelent-
kezni még korlátozott szám-
ban lehet. Felvilágosítás mint
az elõzõ kirándulás eseté-
ben.

Perei Károlyné elnök

sz. alatt, az idõpnt változat-
lan, hétfõi napokon 14.00-
16.00 óráig. Kívánunk min-
den tagtársunknak nagyon
szép, békés, szeretetteljes,
Karácsonyi ünnepeket és
egészséges boldog újévet
2019-re.

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

és a szervezeti
munkatársaim

Fazekas Sándorné,
Kolozsi Józsefné

Ajándékgyárba csöppentek a
gyerekek december 8-án

A TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00001 kódszámú
„Együttmûködés a jobb élet-
minõségért” címû projekt ke-
retén belül 2018. december
8-án elõször csak
internetkapcsolattal, széles
vásznon szólt a gyerekek-
hez, majd személyesen is
megérkezett a Mikulás, hogy
átadja a jól megérdemelt cso-
magokat.

A Sarkad Város Önkor-
mányzata és a Sarkadi Kis-
térségi Egészségügyi Fej-
lesztõ Nonprofit Kft. konzor-
ciumában nyertes pályázat
megvalósítási szakaszának
fontos eleme a közösségépí-
tõ programok rendezése,
amelyek a város szegregátu-
mában élõ kisgyermekes
családokat célozzák meg. A
szombat délelõtti Télapó Ün-
nepség is e céllal valósult
meg a Szalontai úti Tagóvo-
da közremûködésével. A pá-
lyázat támogatásával az óvo-
da óvónõinek, dolgozóinak
és a program mentorhálóza-
tának összefogásával a tava-
lyi sikeren felbuzdulva ismét

Mozgáskorlátozottak évzáró ünnepsége

egy színvonalas zenés mû-
sort hoztak a rendezõk a vá-
rosba, amelynek idén, mint
az elmúlt évben is, a Bartók
Béla Mûvelõdési Központ és
Könyvtár adott otthont és dol-
gozóival segítette a zökkenõ-
mentes lebonyolítást.

A kisgyermekeknek szóló
„Ajándékgyár” címû zenés
mûsor a szegregátumban élõ
családokat várta, ahol kicsik
és nagyok családias hangu-
latban tölthettek el egy dél-
elõttöt. A szentesi POM-POM
együttes szorgos és vicces
manói mûholdas kapcsolat-
tal az északi-sarki Télapót is
idevarázsolták, hogy segít-
séget kérjenek a munkájuk-
hoz. Az interaktív elõadás
díszletéhez tartozott a hó-
esés is, amely az óvodások
részére felejthetetlen él-
ménnyé 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-

lõ csomag egytõl egyig - szin-
tén a programnak, és termé-
szetesen a jó öreg Télapó-
nak, köszönhetõen - minden
megjelent gyermek számára
kiosztásra került. Mint ahogy
egy évvel korábban, a Tél-
apó elõtt most is türelmesen
vagy éppen türelmetlenül,
hosszú-hosszú sor várta a jól
megérdemelt jutalmat.

Az elõadás és csomagát-
adás után, a teremben felál-
lított „kreatív sarokban” kará-
csonyfadíszeket, ünnepi kel-
lékeket készíthetett az apró-
nép, volt zsákbamacska-vá-
sár, tombola, a gyermekek-
nek sok-sok értékes ajándé-

kokkal. Az óvónõk áldozatos
és rutinos munkájának kö-
szönhetõen tartalmas napot
zártak a rendezõk, szerve-
zõk. Ezúton mondunk köszö-
netet minden közremûködõ-
nek, valamint a Szorgos Ma-
nóknak, 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…, csu-
pán akkor, ha jön a Télapó…”

(folytatás a 2. oldalról)
kormányzathoz is, hogy ren-
dezvényeinkre mindig ka-
punk anyagi támogatást, se-
gítséget! A nap felvezetésé-
ben a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ Fogya-
tékos Klub tagjai kedvesked-
tek vidám kis mûsorukkal
Széplaki Ildikó vezetésével.
Köszönet nekik! Õk már hoz-
zátartoznak minden rendez-
vényünkhöz, hiszen ilyen és
hasonló sorsú emberekért is
van az egyesületünk. Kovács
Ágnes elnök asszony is min-
dig kedves kis ajándékokkal
köszönti a klub tagjait.

Lejátszottuk Bródy János
dalát, ami talán ide il l ik:
„…mindannyian mások va-
gyunk, bár egyben, másban
hasonlítunk…” – hasonlí-
tunk, hiszen mozgáskorláto-
zottak vagyunk! (sajnos)
…„még jó, hogy van néhány
közös dalunk…” – ha nem is
dalban fejezzük ki az össze-
tartozásunkat, hanem közös
céllal, munkával, hogy minél
több mozgáskorlátozott em-
bert tudjunk összefogni és
segíteni a lehetõségek ki-
használásában, hogy az élet-
vitelüket megkönnyítsük.

Hálával és köszönettel va-
gyunk a Bartók Béla Mûvelõ-
dési Központ vezetõjének,
munkatársainak, a fellépõ

énekeseinknek, Bondár
Sándornak és Gyetvai Zol-
tánnak, valamint Juhász
Imre állandó zenészünknek.

Szívünk minden hálájával,
szeretetével köszönjük azon
vállalkozóknak a támogatá-
sát, akik önzetlenül minden
alkalommal segítik egyesü-
letünket. A neveket hosszú
lenne felsorolni, de mindig
ugyanazon vállalkozókra le-
het számítanunk. „Õk a mi
szívünk csücskei!” Hálásak
vagyunk azon tagjainknak,
vendégeinknek, akik felaján-
lásukkal szintén támogatják
rendezvényeinket! Az advent
és karácsony, mint a felké-
szülés és az ünneplés szim-
bóluma összetartozik. Mi kí-
vánjuk, hogy legyen minden-
kinek oka ünnepelni a téli
sötétségben a melegre, a
fényre, a megújuló életre vá-
gyódás töltse ki ezt az idõ-
szakot és szeretetteljes, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és
egészséges boldog új évet
kívánunk valamennyi hoz-
zánk közel és távolálló em-
bertársunknak!

„Legyen minden nap
Karácsony

minden óra a szereteté!”
(Aranyosi Ervin)

Tisztelettel:
 Doba Mihályné

szervezetvezetõ

Jövõre adókártyával váltható ki
a horgászengedély

2019-tõl bõvül az adóigazolvánnyal intézendõ ügyek köre,
például már a jövõ évi horgászkártya kiváltásához is szük-
ség van az adóazonosító jelet igazoló okmányra. A munka-
vállalással, ingatlan- vagy gépjármû-adásvétellel kapcsola-
tos 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 adó-
kártyával intézhetõ. De mi a teendõ, ha valakinek nincs adó-
igazolványa, esetleg elvesztette, ellopták, vagy éppen meg-
változtak az adatai a kiállítás óta?

Ezekben az esetekben a NAV honlapjáról letölthetõ T34-
es adatlapon lehet adókártyát igényelni. A NAV az igénylés-
tõl számított 15 napon belül elkészíti és postázza az adókár-
tyát, de szükség esetén az adóazonosító jelrõl igazolást állít
ki, ami helyettesíti az adókártyát mindaddig, amíg azt meg
nem kapja az igénylõ.               Jegyinák Attila sajtóreferens
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4. SARKAD 2019. január 4., PÉNTEKVÁROS

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

A Sarkad TV mûsora
2019-01-10     csütörtök

Ismétlés 2019-01-11Ismétlés 2019-01-11Ismétlés 2019-01-11Ismétlés 2019-01-11Ismétlés 2019-01-11 péntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órától

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
 m

ûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Bíróné
Hajdu
Máriát

 MEGEMLÉKEZÉS

halálának  9. évfordulóján
         FFFFFeleségeeleségeeleségeeleségeelesége

Pribék Imre
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezik

,,Minden mosolyod, mozdulatod, szavad
õrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,”

(József Attila)

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

Megemlékezés

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

halálának 13. évfordulójára
Szeretõ családja

Soha el nem
múló fájda-
lommal em-
lékezünk

„Dolgos keze, szeretõ szíve
örökre megpihent.”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

Péntektõl-péntekig
Névnapok

Hétfõ: .......13-16 óráig
Kedd:........730-12 óráig

Ügyfélfogadási  rendje Szerda:.......730-16 óráig
Csütörtök:..730-12 óráig
Péntek:...... 730-12 óráig

Sarkad Polgármesteri Hivatal

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek.                                            A gyászoló család

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.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

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

születésnapja
alkalmából

köszönti
szeretõ férje,

fiai Bence és
Dani

Szülinapra

Sás Ildikó
intézményvezetõ  66/270-981

A Gyulai u. 8. szám alatti
Idõsek Otthona és Gondozó-
háza akadálymentesített, par-
kosított, kellemes környezet-
ben, családias légkörben,
emelt színtû 2 ágyas, fürdõ-
szobás szobákkal várja az
idõsek jelentkezését. Az ott-
hon komplex, személyre szó-
ló teljes körû ellátás, aktív pi-
henés keretében biztosítja
lakói számára a kiegyensú-
lyozott életet.

Az otthon az idõskori szel-

Kellemes környezet és
 családias légkör

lemi leépülésben –
demenciában - szenvedõk,
valamint az ideiglenesen el-
helyezésre szorulók számá-
ra is tud elhelyezést biztosí-
tani.

Az otthon elõzetes idõpont
egyeztetés alapján szemé-
lyesen is megtekinthetõ!

További információ kérhe-
tõ: Sás Ildikó intézményveze-
tõ (66/270-981)

Idõsek Otthona és Gondozóháza

Tájékoztató tiltott szabadtéri
égetés bejelentésérõl
Tisztelt sarkadi lakosok!

Sarkad Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületének
2018. november 30-ai köz-
meghallgatásán a lakosság
részérõl felmerült kérdés-
ként, hogy mit kell tenni ab-
ban az esetben, ha az ta-
pasztalható, hogy az önkor-
mányzat lakóhelyi környezet
védelmérõl szóló rendeleté-
nek a szabadtéri égetéssel
kapcsolatos szabályait meg-

sértve, nem a kijelölt idõ-
szakban égetnek.

Amennyiben a fenti eset
tapasztalható azt javasoljuk
a jogkövetõ lakosság részé-
re, hogy az egységes se-
gélyhívószámon, a 112-es
telefonszámon jelenthetik
be az észlelteket, tekintve,
hogy akár a tûzoltók beavat-
kozását igénylõ helyzet is
fennállhat.

Sarkad Város
Önkormányzata

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2019. január hó-
napban, 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

2019. január
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


