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Polgármesteri fogadóóra
Tisztelettel tájékoztatom Sarkad Város lakosságát, hogy a
2012. szeptember 20-ai polgármesteri fogadóóra – hivatali elfoglaltságom okán - elmarad.
Megértésüket köszönöm.

Tisztelettel: Bende Róbert polgármester

Európai egészség
és társadalmi részvétel
(TÁRS-) felmérés Sarkadon
Magyarországon 2012
õszén a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) és az Európai
Unió Statisztikai Hivatala
(EUROSTAT) együttmûködési megállapodásának megfelelõen kerül sor az Európai
egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az
adatgyûjtést a KSH végzi, az
Eurostat elõírásai alapján. A
felmérés elsõsorban az európai uniós adatigényeket és
a közösségi szociálpolitikai
döntések megalapozását
szolgálja, ezért az országok
nagy többségében azonos
idõpontban, egységes elõírások szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek
többsége számára bármikor
elérhetõ társadalmi részvételi lehetõségeket, tevékenységeket vizsgálja. A TÁRSfelmérés elsõsorban az
egészségi problémákkal és
sérüléssel, fogyatékossággal élõk társadalmi akadályozottságát kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetõségeivel.
Magyarországon a TÁRSfelmérés 530 településen, a
15 éves és idõsebb, magánháztartásokban élõ lakosság
körében, 10 893 fõ megkérdezésével zajlik
2012. szeptember 15. és
október 31. között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ kérde-

zõbiztosok a fenti idõszakban
keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdõívet töltenek
ki az egészségi állapotukról,
a társadalmi részvételi lehetõségeikrõl, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésrõl, szórakozásról, társas
kapcsolatokról és életkörülményeikrõl. A kérdõív vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók
többségét hordozható számítógép (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdõíven
válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyûjtött
adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) és a statisztikáról
szóló 1993. XLVI. törvény
(Stt.) elõírásainak szigorú
betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel,
név és cím nélkül, az egyéni
azonosítást kizáró módon.
A felmérés megkezdése
elõtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk.

Központi Statisztikai Hivatal
További tájékoztatás:
tars@ksh.hu

gykor…

E



és most?

Emlékszünk, amikor a londoni olimpián elõször
játszották himnuszunkat, egyszercsak nem ismertünk rá. Módosították...hmm.
Jó lenne emlékeznünk arra is, hogy nem ez az elsõ
kísérlet. Miután a dolgozó magyar nép a marxizmus
- leninizmus, valamint a Sztálin és Rákosi elvtársak
által kijelölt fényes jövõ útjára lépett (1948), szintén volt egy ilyen próbálkozás. Hát lehetséges az, hogy
kommunista pártunk vezette szorgos népünk himnusza Isten nevével kezdõdjön?! Képtelenség. Az új
himnusz megalkotására Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát szemelték ki. Egy ünnepi fogadás alkalmával Rákosi Kodály mellé sündörgött és így szólt:
- Van még a tanár úrnak egy adóssága velünk szemben.
Kodály: Nekem? Magukkal szemben?! Micsoda?
- Írjon nekünk a tanár úr új Himnuszt!
Kodály: Minek? Jó a régi! És hozzátette: Ahhoz sem
hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet.
Mikor pedig Illyést szólították fel, hogy írja meg a
szöveget, csendesen, de határozottan azt mondta: Meg
van az már írva.
(Ellentmondani, akkor (!) élet és halál urának, a mindenható Rákosi Mátyásnak?! Nem tudjuk, mit csodáljunk inkább. Kodály és Illyés tisztességét, bátorságát vagy a Magyar Himnusz földi hatalmak fölötti
erejét, magányos szépségét?)

2012. szeptember 14., péntek

A Szolgáltató Szervezetek Napján
Elköszöntek a nyugdíjba vonulóktól
Sarkad Város Önkormányzatának három olyan
intézménye van, amelynek
dolgozói a szó szoros értelmében is a város szolgálatában állnak. A Közétkeztetési Intézmény ételeit sokan
ismerik, és sokan látják a
Városgazdálkodási Iroda
dolgozóit tavasszal és nyáron köztereken, amint gondozzák a virágokat, parkokat, télen hótakarítás közben és õk díszítik fel a város karácsonyfáját is. Az Intézményi Gondnokság
munkatársai az irodák falai
között élik hétköznapjaikat,
õk is az egész város közösségét szolgálják. Évente
egy alkalommal a Szolgáltató Szervezetek Napján
ünneplõbe öltöznek és a
város állandó vendéglátóiból (mert nélkülük nincs
városi rendezvény) vendégek lesznek. Néhány órán
át kényeztetik õket, a kedvükben járnak és talán el is
felejtik erre a kis idõre a
hétköznapok sokszor nyomasztó gondjait. Ebben az
évben augusztus 31-én, a
Bartók Béla Mûvelõdési
Központba várták a fent
említett szervezetek dolgozóit, ahol Susánszky
Jánosné, az Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Perdagógiai Szakszolgálat
igazgatója köszöntötte
õket.
Amikor készültem erre a
mai napra elgondolkodtam,
hogy mit jelent nekem az,
hogy szolgáltató, s rá kellett
jönnöm, hogy magánemberként és intézményvezetõként
egyaránt egymástól függünk,
együtt tesszük a dolgunkat,
ki - ki a maga területén. Egymás nélkül nem létezünk.
Ez azt gondolom, hogy egy
lényeges gondolat, de éreztem, hogy ez a mai napra
még kevés lesz. Tudtam,
hogy igaz a megállapításom,
de nem sikerült a lényeget
megragadva megfogalmaz-

Az ünnepség kulturális részében Aradszky László, az ismert
és népszerû énekes mûsorát látták a jelenlévõk

Susánszky Jánosné, igazgató
mondta el az alkalomhoz illõ
gondolatait
ni, hogy mit is gondolok én
errõl a kapcsolatról. Így hát
tovább kerestem, s rátaláltam az alábbi sorokra:
A szolgáltatás olyan tevékenységek
eredménye,
amelyek lehetõvé teszik valamely személy vagy tárgy
állapotának fenntartását, to-

vábbítását, tárolását, kiegészítését, fejlesztését
anélkül, hogy annak alapvetõ jellege megváltozna. A
szolgáltatás, a tevékenység
eredményeként anyagi-tárgyi testet öltõ új termék nem
jön létre, hanem közvetlenül
elégíti ki a társadalom tagjainak személyes vagy a társadalom egészének közös igényeit.
Röviden és tömören azt
mondhatjuk, hogy önök, akik
itt ülnek, a mûködõképesség
garanciái: az önök háttérmunkája nélkül nem mûködik a rendszer: Errõl jutott
eszembe egy Grimm mese a
suszterról és annak manóiról. Egy pár sort idéznék belõle:
Volt egyszer egy suszter,
értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy,
hogy nem, a végén mégis
úgy tönkrement, hogy nem
maradt egyebe, mint egyetlen pár cipõre való bõre. Abból este kiszabta a cipõt,

...talán el is felejtik erre a kis idõre a hétköznapok sokszor nyomasztó gondjait.

hogy majd másnap elkészíti;
tiszta volt a lelkiismerete,
nem sokat emésztette magát
a jövendõn, gondolta, majd
lesz valahogy, tisztességes
ember csak nem pusztul
éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.
Másnap jó korán fölkelt, és
neki akart ülni a munkájának;
hát ott állt készen az asztalán a pár cipõ. A suszter
ámult-bámult, nem tudta, mit
szóljon a dologhoz. Kezébe
vette a cipõt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs az a mestermunka, amelyik különb lehetett volna.
Hamarosan vevõ is jött.
Nagyon megtetszett neki a
cipõ. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára - Mintha csak
nekem készítették volna! mondta örvendezve, és mert
úgy találta, a suszter keveset
kér érte, valamivel többet
adott az áránál, pontosan
annyit, hogy éppen két párra
való bõr tellett ki belõle. A
suszter este ezeket is szépen
kiszabta.
“A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel gondolta -, ráérek a dolgomtól.”
De mire másnap fölkelt,
készen állt két pár cipõ, neki
a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevõ is akadt
mind a kettõre. S így ment ez
tovább napról napra, hétrõl
hétre. Amit este kiszabott, az
reggelre elkészült.
Az Önök munkája is sokszor ilyen láthatatlan. Sokan
nem is tudják, hogy vannak,
mert természetes, hogy a
(folytatás a 2. oldalon)
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Elköszöntek a nyugdíjba vonulóktól
(folytatás az 1. oldalról)

csapból folyik a víz, hogy zár
az ablak, hogy ebéd kerül a
tálcára, hogy megízesítik ünnepeinket, kiszolgálnak, szolgálnak. Ha nem tennék a dolgukat, ha nem csinálnák
mindennapi munkájukat, azt
vennénk észre. Felelõsségteljes szakmai tudásuk segíti
mindennapi mûködését, takarékos gazdálkodását a város intézményeinek. A városgazdálkodás munkatársai
igazi polihisztorok, hiszen
hol asztalos, hol vízvezetékszerelõ, villanyszerelõ, burkoló – s nem is sorolom tovább mely feladatok végzésével igazodnak a változó
körülményekhez, s igyekeznek egyre kevesebb pénzbõl kiváló munkát teljesíteni.
Az Önök szakmai hozzáértése mellett empátia, odafigyelés, türelem jellemzi a
mindennapi munkájukat, hiszen mindannyian itt a teremben - emberek igényeihez, elvárásaihoz igazodva
végezték és végzik ma is
munkájukat.
Intézményvezetõként a
mindennapokban tapasztalom meg a fentieket, s bátran
állítom, hogy választhatják
mindannyian mottóul azt az
ismert mondást, hogy „a lehetetlent azonnal teljesítjük,
a csodára egy kicsit várni
kell!”
Ehhez a mindennapi csodához kívánok sok örömet és
jó egészséget!
Köszönöm, hogy köszönthettem Önöket!
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából virágcsokorral köszöntötték a Közétkeztetési
Intézmény két dolgozóját, a
Városgazdálkodási Iroda
három dolgozóját.
Közétkeztetési
Intézmény

Pallag Lajosné

1971. június 18-án a békéscsabai Gépíró és Gyorsíró Iskolában szerzett bizonyítványt. Késõbb családja
és munkája mellett továbbtanult: 1996. június 21-én
szakközépiskolai érettségi
bizonyítványt szerzett.
Elsõ munkahelye a Hajtómûvek- és Festõberendezések Gyára volt Békéscsabán,
ahol 1970. és1974. között
dolgozott, majd 1974. és
1991. év között a Sarkadi
Szellõzõ Mûvek alkalmazottja volt.
A Sarkadi Központi Napközis Konyhán (a mai Közétkeztetési Intézményben)
1993. április 19-én kezdte

Egy a nyugdíjba vonulók közül: Sajti Imrét (jobbról) Bende Róbert
polgármestert köszönti
munkaviszonyát ügyviteli
dolgozói munkakörben.
1997. február 1-jei hatállyal
pénztárosi munkakörbe került, ahol önállóan, teljes
anyagi felelõsséggel kezelte a Közétkeztetési Intézmény házipénztárában levõ
pénzeszközöket, és végezte
az ezekkel kapcsolatos elszámolások nyilvántartását,
bizonylatolását, gondoskodott a házipénztár folyamatos pénzellátásáról. Itt dolgozott egészen a nyugdíjazásáig, 2012. július 1-ig.

Potra Lajosné

1973. februártól 1983-ig
dolgozott a gyulai Harisnyagyárban, majd 1983. szeptember elsejétõl dolgozik a
Közétkeztetési Intézményben (melynek megnevezése
akkor még sarkadi GAMESZ
Napközi Otthon volt) konyhai
dolgozóként. 1987. június
25-én gyermekélelmezési
szakács bizonyítványt szerzett. 1991. január elsejétõl
szakács- raktárvezetõ munkakörbe került.
Tartósan magas színvonalú, lelkiismeretes, becsületes, szorgalmas munkavégzése elismeréseként 1998.
augusztus 28-án, a Szolgáltatók Napján munkatársi címet kapott.
Raktárvezetõként több,
mint húsz évig biztosította az
intézményhez érkezõ áruk
szakszerû átvételét és szakosított tárolását a felhasználásig.
A munkavégzés alól ténylegesen 2012. augusztus 16.
napjától mentesített, öregségi teljes nyugdíjra 2012. december elsejétõl lesz jogosult.

Városgazdálkodási
Iroda
Sajti Imre 1952. január 04én született Sarkadon.

Sarkad-Bihar Maratoni Túra
Sarkad és Kistérsége
Kerékpáros Egyesület szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt az általa elsõ
alkalommal 2012. szeptember 29-én megrendezésre
kerülõ Sarkad-Bihar Maratoni Túrára.
Szeretnéd megismerni a
régi Bihar megye nevezetességeit, családoddal, barátaiddal vagy egyedül? Jelentkezz!
A túra nem versenyre, hanem a távok leigazolására
megy, amely ebben az évben
a következõ távon és módon
tehetõ meg:
Gyalog: rövid távon,
hosszú távon
Kerékpáron: rövid távon,
hosszú távon
Helyszíne: Sarkad és Kistérsége települései (Geszt)
Indulás helye: Sarkad
Édentó 2 , Sportteleprõl
Program:
07.00-08.30 Regisztráció
és a tájékoztató lapok átadá-

sa. Indulás a regisztráció
után folyamatosan és nem
csoportosan történik (mindenki saját maga dönti el,
mikor akar indulni).
10.30-11.30 Geszt: a Tisza-család Emlékkör által
helyre állított Arany emlékház és kripta megtekintése.
14:00-15:00 Bográcsban
fõtt ebéd
Nevezési díj:hosszú táv
800-Ft, mely magába foglalja a belépõ és ebéd árát
– rövid táv: 700Ft
– ebéd ára: 700Ft
Igény szerinti szállás és
horgászási lehetõség.
Jelentkezési határidõ:
2012. 09. 20.
Jelentkezni lehet: Kovács
Lajosné (Sarkad Vasút 49.)
Tel: 06-70-552-9265 és Soós
Zoltán Titkárnál (Gyula), tel:
06-30-219-9772
Mindenkit szeretettel várunk.
Sarkad és Kistérsége
Kerékpáros Egyesület

Általános iskolai tanulmányait Sarkadon végezte. A
sarkadi TÖVÁLL-nál volt szakmunkás tanuló, 1969-ben
szerzett kõmûves szakmunkás képesítést.
Dolgozott Hidoéplak Közös Vállalatnál Lajosmizsén,
Sarkadi Építõipari Szövetkezetnél. Hosszabb idõszak
volt életében a Szellõzõ Mûvek Sarkadi Gyáregységében eltöltött idõ, ahol 1978.
február 06-tól 1991 szeptember 25-ig dolgozott. Idõközben munka mellett leérettségizett, majd az Önkormányzat Közszolg. Kft-ben dolgozott 1991. szeptember 02-tõl1993. április 14-ig.
Városgazdálkodási Irodánál 1993. május 01-jétõl dolgozott karbantartó kõmûves
munkakörben, majd 2008.
január 02-tõl anyagbeszerzõként.
A városban ismert és elismert szakember. Munkaidõben, munkaidõn túl lelkiismeretes munkájára mindig lehetett számítani. Kollégáival kiváló szakmai és emberi kapcsolatot ápolt. A horgászat és
a halászat szeretetével mint
munkahelyi ártalommal a
Városgazdálkodási Iroda
„fertõzte” meg.
Igaz kapitális fogásokkal
még nem büszkélkedhet, de
türelme és kitartása példaértékû rohanó világunkban. Így
érkezett el számára az az idõ,
amikor életét nyugdíjasként
élheti tovább, amihez jó
egészséget, sok erõt kívánunk neki.
Juhász András 1952. február 28-án született Sarkadon.
Általános iskolai tanulmányait Sarkadon végezte.
Dolgozott többek között a
Fekete Körösi Vízrendész
Társulásnál, Április 4. Gépgyárban, Építõipari KTSZnél, Gyulai Építõipari Válla-

latnál, Alföldi Közmû és Mélyépítõ Vállalatnál, stb, a Városgazdálkodási Irodánál
1999. április 19. óta dolgozott, mint parkgondozó.
Feladata volt a parkgondozáshoz tartozó felújítások,
karbantartások, javítások elvégzése.
Személyét egy szerény,
csendes, ugyanakkor rendkívüli szakmai tudás és emberiség jellemzi. A természet
szeretete, a növények ápolása a szabadidejében is kiemelkedõ helyet foglal el. Így
érkezett el számára az az idõ,
amikor életét nyugdíjasként
élheti tovább, amihez jó
egészséget, sok erõt kívánunk neki.
Aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet.
Szabó István 1951. október 02-án született Gyulán.
Általános iskolai tanulmányait Sarkadon végezte.
Dolgozott a Sarkadi Cukorgyárban, Fáris Távközlési Rtnél, a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál, a Sarkadi
Gimnáziumban, az Intézményi Gondnokságon. A Városgazdálkodási Irodánál 2008.
január 01-tõl dolgozott karbantartó munkakörben. Feladata volt az Irodához tartozó telephelyeken és területeken, valamint a részben
önálló gazdálkodású intézményeknél felmerülõ karbantartási, javítási, azonnali
hibaelhárítási munkák gyors,
és hatékony végzése.
A sport iránti szeretetét
csak a „csibészes” humora
múlta felül.
Bízvást állíthatjuk, hogy aki
vele dolgozott vidámabban
végezte a napi feladatát, mert
a jó humora soha nem hagyta cserben, csínytevései a
mindennapi munka részét
képezték. Irodai rendezvényeken hangadó volt a frappánsabbnál frappánsabb
vicceivel. Elég volt rá nézni
és az ember máris mosolyra
húzta a száját. Munkájában
egy pontos, alapos embert
ismertünk meg.
A marcona külsõ egy galambszívû embert takar. Így
érkezett el számára az az idõ,
amikor életét nyugdíjasként
élheti tovább, amihez jó
egészséget, sok erõt kívánunk neki.
Valamennyi ünnepelt és
vendég ,,kulturális ajándékként” Aradszky László ismert
és népszerû táncdalénekes
mûsorát láthatta, majd a délután fehér asztal melletti baráti beszélgetéssel zárult.

-kas

Bérelhetõ ingatlanok
Sarkad Város Önkormányzata pályázati úton bérleménybe kívánja adni az alább felsorolt ingatlanokat:
1. Sarkad, Hajdú u. 1/3. sz. alatti 35,00 m2 alapterületû
(volt kávézó) üzlethelyiséget minimum bérleti díj 6.650 Ft/
m2+ÁFA/év ellenében.
2. Sarkad, Hajdú u. 1/2. sz. alatti 18,90 m2 alapterületû
(volt alkatrész) üzlethelyiséget minimum bérleti díj 6.650 Ft/
m2+ÁFA/év ellenében.
3. Sarkad, Kossuth u. 10-12. sz. alatti 33,00 m2 alapterületû (volt mobiltelefon) üzlethelyiséget minimum bérleti díj 8.200
Ft/m2+ÁFA/év ellenében.
4. Sarkad, Szent István tér 22/7 hrsz alatti 15,00 m2 alapterületû garázst, minimum bérleti díj 6.650 Ft/m2+ÁFA/év ellenében.
5. Sarkad, Szent István tér 22/2 hrsz alatti 15,00 m2 alapterületû garázst, minimum bérleti díj 6.650 Ft/m2+ÁFA/év ellenében.
Az ingatlanokat 2012. október 1. napjától 5 éves idõtartamra lehet bérbe venni.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Mûszaki és Beruházási Osztályára kell benyújtani:
2012. szeptember 21-én (péntek) 12.00 óráig.
A pályázatnak tartalmaznia kell az üzlethelyiségben folytatni kívánt tevékenység leírását, valamint az ajánlott bérleményi díjat. Amennyiben több érdeklõdõ jelentkezik, úgy a
bérleményi díj licitálás útján kerülhet meghatározásra a Gazdasági Bizottság döntése alapján.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki és Beruházási Osztály

A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott, és támogatásban részesült „Együtt
gyermekeink jövõjéért” – a
Sarkadi Kistérség integrált
programja elnevezésû pályázat kapcsán lakossági
fórumot szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk!
Idõpont: 2012. szeptember
hó 20-án, 9.00 órától
Helyszín:
5720
Sarkad,Vár u. 2/b. Bartók
Béla Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
Program:
- tájékoztató: Máriné Nagy
Adrienn projektmenedzser
Dézsi Erzsébet szakmai
vezetõ
- kérdések, válaszok
A konstrukció általános
célja: A Kistérség mind a 11
települését érintõ három
éves kistérségi program
hosszú távú közvetett céljaként a szegénység- különösen a gyermekszegénység
csökkentését tûzte ki, meg-

elõzve ezzel a szegénység
újratermelõdésének, átörökítésének folyamatát. A kistérségben élõ gyermekek és
szüleik számára a projektben
tervezett – az életminõséget
javító – szolgáltatások bevezetésével, új lehetõségek
nyílnak meg, összhangban a
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitûzéseivel.
A fenti célok eléréséhez
szükség van a meglévõ intézmények és szolgáltatások
szemléletváltására, ahogyan
elengedhetetlen a lakosság
aktív és támogató közremûködésére is.
Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel

Bende Róbert elnök
Sarkad és környéke Többcélú
Kistérségi Társulás

„Tanórán kívüli nevelési
programok a Sarkadi
kistérségben”
A Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt TÁMOP-3.2.13-12/
1 pályázaton eredményesen
szerepelt. A „Tanórán kívüli
nevelési programok a
Sarkadi kistérségben” címû
pályázatával az intézmény
19.405.950Ft támogatást
nyert, ami a pályázati összeg
100%-a, önerõt nem igényel.
A konstrukció révén Sarkad,
Kötegyán, Méhkerék és
Sarkadkeresztúr általános
iskolájával,
Sarkad,
Kötegyán, Méhkerék és
Okány települések óvodáival, valamint a sarkadi középiskolával együttmûködve valósítja meg a pályázatban
foglaltakat.
A program lehetõséget teremt az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken
kívül szervezõdõ programok
biztosítására, a személyiségfejlõdésre, mûvészeti és kreatív képességek kibontakozására, valamint az egészségtudatosságra. Lehetõséget teremt a komplex tanulási formák elterjesztésére, a
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, közösségépítés-

re, az egészséges életmód
kialakítására. A felmért igények alapján lehetõséget teremtünk a tanulói érdeklõdési körök kipróbálására is. A
tervezett szabadidõs tevékenységek hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést,
ezáltal esélyegyenlõséget
biztosítunk a hátrányos helyzetû települések lakói, tanulói számára.
A pályázat megvalósítási
idõszaka két tanévet érint:
2012. szeptember 1. - 2014.
április 30.
Ez idõ alatt összesen 8 féle
havi szakkört, 10 féle heti
szakkört, 7 féle tehetséggondozást, 10 féle versenyt, vetélkedõt, és 18 féle témanapot, illetve témahetet szervezünk az érintett gyerekek
számára folyamatosan, a
helyi pedagógusok közremûködésével. A megvalósítandó tevékenységeket a tanulók teljesen ingyenesen vehetik igénybe, helyileg a
megszokott iskola- illetve
óvodaépületben, valamint a
könyvtárban és mûvelõdési
központban.

Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

VÁROS

SARKAD

2012. szeptember 14.,PÉNTEK

„Együtt gyermekeink jövõjéért” – a Sarkadi Kistérség
integrált programja TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0002
Pályázó neve: Sarkad és
környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Projekt megnevezése:
„Együtt gyermekeink jövõjéért” – a Sarkadi Kistérség integrált programja
Pályázat neve: Integrált
térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére
Forrás megnevezése:
ESZA
Beruházás helye (régió):
Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Békés megye
Beruházás
helye:
Sarkadi Kistérség 11 települése (Biharugra, Geszt,
Körösnagyharsány,
Kötegyán,
Méhkerék,
Mezõgyán, Okány, Sarkad,
Sarkadkeresztúr,
Újszalonta, Zsadány)
Megítélt összeg: 540 805
287 Ft
Projekt összköltsége:
540 805 287 Ft
Támogatás aránya: 100
%
Támogatási döntés dátuma: 2012. május 31.
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges
kezdete: 2012. augusztus 1
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2015. július 31.
Projekt idõtartama: 36 hó
Projektbe bevont szakemberek száma:
- munkaviszonyban foglalkoztatottak: 28 fõ
- kiegészítõ foglalkoztatással foglalkoztatottak: 140 fõ
- MTA gyakornokai
Együttmûködõ szakemberek:
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
- Magyar Tudományos
Akadémia
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
- polgármesterek
- jegyzõk
- családgondozók
- gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek
- pedagógusok
- óvónõk
- védõnõk
- civilszervezetek
Projektnek köszönhetõ
szolgáltatások:
- Gyerekesély Iroda kialakítása: Sarkad, Okány
- Biztos Kezdet Gyerekház
kialakítása: Okány, Geszt,
Biharugra
- Közösségi Ház kialakítása: Okány, Geszt
- Kerti kisgép-kölcsönzés,
mentor hálózat kialakításával: minden település bevonásával
- Pályaorientáció: valamennyi iskolában
- Kiegészítõ pedagógiai

sport

tanácsadás és szolgáltatás:
valamennyi iskolában
- 0-5 éves kor között egészségügyi szûrés: minden településen (kivéve Sarkad)
- 6-14 éves kor között
egészségügyi szûrés: minden településen (kivéve Sarkad)
- Iskola szociális munka
biztosítása: valamennyi iskolában
- Baba-mama klubok kialakítása: minden településen,
ahol nincs Biztos Kezdet Gyerekház
- Ifjúsági klubok kialakítása: minden településen, ahol
nincs Közösségi ház
- Ifjúsági játszóudvarok kialakítása: 7 helyszínen
- Szakemberek képzése:
minden település bevonásával
- Szakmaközi hálózat kialakítása, megerõsítése: minden
település bevonásával
- Szülõi szerepre való nevelés, képzésekkel, tréningekkel felnõttek számára:
minden település bevonásával
- Nyári napközis táborok
szervezése: minden település bevonásával
Projekt rövid összefoglalása:
A projekt hosszú távú közvetett célja, hogy csökkentsük a szegénységet, különösen a gyermekszegénységet, és a szegénység újratermelõdésének, átörökítését
megelõzzük a „Legyen jobb
a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia célkitûzéseivel
összhangban.
Projektünk rövid távú közvetlen célja, a helyi szükségletekre épülõ gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és
megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintõ
szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élõ gyermekek és
gyermekes családok esélyeinek növelése érdekében. A
programunk kiemelt figyelmet fordít Biztos Kezdet programok megvalósítására is,
amelynek célja, hogy a szegénységben élõ 0-5 éves
gyerekek fejlõdését segítse,
a szülõket felkészítse a szülõi szerepre, hogy ezáltal
hozzájáruljanak a szegénység újratermelõdésének
megakadályozásához.
Projektünk közvetlen részcéljai, várt eredményei:
- A projekt egyik meghatá-

sport

Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
A Sarkadi Kinizsi LE sorsolása
2012. 09.15. (szombat)
16.30 Sarkadi Kinizsi - Mezõberényi FC
2012. 09. 23. (vasárnap)
16.00 Méhkeréki SE - Sarkadi Kinizsi
2012.09.29. (szombat)
16.00 Sarkadi Kinizsi - Gyomaendrõdi FC
2012. 10.06. (szombat)
15.00 Oh. Rákóczi Vasas - Sarkadi Kinizsi
2012. 10.13. (szombat)
15.00 Sarkadi Kinizsi - Csabacsûd SE
2012. 10.20. (szombat)
14.30 Szeghalmi FC - Sarkadi Kinizsi
2012. 10. 28. (vasárnap)
14.30 Sarkadi Kinizsi - Békéscsabai MÁV SE
2012. 11.04. (vasárnap)
13.30 Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi
2012. 11. 11. (vasárnap)
13.30 Sarkadi Kinizsi - Dévaványai SE
2012. 11. 17. (szombat)
13.00 Kondorosi TE - Sarkadi Kinizsi
2012.11. 24. (szombat)
13.00 Sarkadi Kinizsi - Nagyszénási SE

rozó várható eredménye,
hogy hatására kistérségi szinten javul a gyermekeket és
családjaikat segítõ szolgáltatások minõsége, eredményessége és elérhetõsége
- Elindítani a helyi szükségleteken alapuló térségi,
intézményi és szolgáltatási
fejlesztések megalapozását
és megvalósítását, mely
eredményeként a gyermekek, fiatalok és családjaik
helyzete javulhat (Gyerekesély Iroda, Gyerekesély Bizottság, Biztos Kezdet Gyerekházak, Közösségi házak,
Gyerekesély Stratégia)
- Megerõsíteni a családok
és a térségi szereplõk részvételét a gyermekszegénység megelõzését és leküzdését szolgáló helyi/lokális
stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában (cselekvési program
és forrástérkép, szükségletfelmérés, forrásfejlesztés kialakítása)
- A gyermekintézményekben, oktatási intézményekben javulnak a hátrányos
helyzetû, szegénységben
élõ gyermekek részvételi, tanulási és továbbtanulási ezen keresztül a szegénységbõl való kikerülésük –
esélyei (pályaorientációs
foglalkozások, pedagógiai
tanácsadó szolgálat mûködtetése – mentálhigiénés és
tanulási tanácsadás, pedagógiai szolgáltatás hozzáférésének biztosítása – gyógypedagógiai szûrõvizsgálatok, képességek feltárása, fejlesztési terv elkészítése, tanácsadás, kontroll).
- Fejlõdnek a közintézmények és a szülõk közötti
együttmûködések, megerõsödnek azok rendszeres,
szokásszerû és intézményes
formái, a szülõk és a kistérség teljes lakossága körében általánosabbá válik a
tanulási ambíciókat erõsítõ
támogatás (iskolai szociális
munka).
- Hatékonyabbá válnak a
kistérségben mûködõ, a gyerekeket segítõ szolgáltatások, intézmények közötti
munkamegosztás mechanizmusai, az intézmények és

szakmai erõforrások kapacitás-kihasználásai, a különféle ágazatokhoz, intézményekhez tartozó szakemberek egymást segítõ együttmûködési formái (szakmaközi hálózatok kialakítása, családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat bevonása, helyi
szakemberek felkészítése
célirányos feladatokra).
- Javulnak a kisgyerekes
családok egészségügyi ellátásának lehetõségei, az
egészséges fejlõdést és az
egészség megõrzését biztosító szolgáltatásokhoz való
hozzáférés esélyei (egészségügyi szûrések – ortopédiai és szemészeti)
- A gazdasági, kulturális,
vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élõ 0-5 éves
gyerekek a lehetõ legkorábbi életszakaszban kapnak
segítséget készségeik és képességeik kibontakoztatásához, fejlõdéséhez, ezzel is
felkészítve õket a közoktatási rendszerbe való sikeres
belépésre és részvételre,
hozzájárulva ezzel esélyeik
javításához (Biztos Kezdet
programok)
- A korai életkorban nyújtott szolgáltatások hatékonyan képesek bevonni és
megerõsíteni azokat a szülõket, akik esetében ez szükséges, annak érdekében,
hogy aktív szereplõi lehessenek a gyerekeik harmonikus
személyiségfejlõdésének és
képességeik kibontakoztatásnak folyamatában, a társadalmi intézményekkel való
együttmûködésben (szülõi
szerepre való felkészítés).
Sarkadi Kistérség számokban (2010-es adatok)
- lakosságszám: 24.358 fõ
- 18 éven aluliak száma:
4.929 fõ
- foglalkoztatott nélküli
gyermekes háztartások száma: 800
- 3 és több gyermeket nevelõ háztartások száma: 837
- egyszülõs háztartások
száma: 508
- Munkanélküliség, foglalkoztatottság: éves KSH kistérségi szintû adatok, 15 - 64
évesek (ÁFSZ): 2002-ben
9,6 % a munkanélküliségi
ráta, míg 2009-ben már 20,6
%

Máriné Nagy Adrienn
projektmenedzser

3.

Hallotta?
Rövid híreink

Programajánló,
meghívó
Van rá lehetõség, hogy
megváltozzon az élete! A
változáshoz kell egy hitbeli
lépés.
Errõl szeretnénk beszélni
és énekelni 2012. szeptember 21-én délután 17 órától
a Rendezvénytéren.
A részvétel ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Magyar Pünkösdi Egyház
Sarkadi Gyülekezete

Meghívó
T isztelettel meghívjuk a
Gyermek és Családbarát
Egyesület alapító tagjait és
további kedves érdeklõdõket, Egyesületünk 2012. 09.
25-én (kedden) 16:30-tól
tartandó ülésére. Helyszín:
Sarkadi Bölcsõde

Gyermek és Családbarát
Egyesület

A Sarkadi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat felhívása!
A Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.
szeptember 24-én (hétfõ)
délelõtt 8.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Polgármesteri Hivatal 28-as
tanácskozó termében, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel vár.

Kovács Béláné elnök

Szezonvégi záróhajtást rendeznek
A Sarkadi Lovas- és Fogathajtó Szabadidõs Sport
Egyesület 2012. 09. 22-én
(szombaton) év végi záróhajtást rendez. Az összejövetel
helyszíne a MOL kúttal szembeni lovaspálya. A tervezett
programok: 9.00 órától határjárás lovaskocsival a résztvevõ tagoknak, 12.00 órától
ebéd (õzpörkölt), 13.00 órától egyfordulós akadályhajtás. Közben csapolt sör és
üdítõ. A zenét Juhász Imre
szolgáltatja.
Ezúton várjuk az Egyesület tagjait!
Vezetõség

Sarkadi fotósok
figyelem!
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Kézilabda (Sarkad KSE)
A Sarkad KSE (Kézilabda
Sport Egyesület) õszi szezonjának programja
Sarkad - Békésszentandrás: szeptember 16. (vasárnap) 16:00
Kétsoprony - Sarkad:
szeptember 22. (szombat)
16:00
Sarkad - Gyoma: szeptember 30. (vasárnap) 16:00
Füzesgyarmat - Sarkad:
október 6. (szombat) 17:30
Sarkad - Mezõberény: október 14. (vasárnap) 16:00
Kondoros - Sarkad: október 21. (vasárnap) 14:00
Sarkad - JALTE: október
28. (vasárnap) 16:00
Békés - Sarkad: november 4. (vasárnap) 17:00
Sarkad - Újkígyós: november 11. (vasárnap) 16:00
Sarkad - Gerla: november
18. (vasárnap) 16:00

Sarkad - Doboz: november 25. (vasárnap) 16:00
A hazai meccseket a
sarkadkeresztúri sportcsarnokban játsszuk, ahol minden kedves érdeklõdõt, szurkolót, támogatót szeretettel
várunk.
Sarkad KSE csapattagok: Orosz Mihály (edzõ),
Nagy Eszter, Diósi Gerda,
Döme Hajnalka, Nagy Andrea, Katona Csilla, Diósi Anita, Nagy Judit, Oszlács Katalin, Kapros Ágnes, Juhász
Ágnes, Puskás Beáta, Neller
Zsanett, Verebi Anett.
Az edzéseket kedden és
csütörtökön 17.30 órától tartjuk a gimnázium tornacsarnokában, ahová a kézilabdázni és mozogni vágyókat
szeretettel várjuk.

Üdvözlettel: Sarkadi KSE

A Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Fotópályázatot hirdet ,,Sarkad az én
szememmel” címmel.
A pályázat célja: megismerni, megismertetni településünket különbözõ szemszögbõl, perspektívából. A
díjazott pályamûvek egy, a
mûvelõdési központ által
szerkesztett - Sarkadot bemutató - színes kiadvány képanyagát alkotják.
A fotópályázatra beérkezõ

pályamûveket szakmai zsûri
értékeli.
Pályázati kategóriák:
1. Természet (Sarkad külterülete és belterületének
megörökítése)
2. Sarkad, mint város (épületek, kulturális örökségek, kültéri
mûalkotások megörökítése)
3. Szabad fantázia (kreatív
képek szabad stílusban)
Pályázat feltételei:
- nevezési lap kitöltése,
- egy pályázó maximum 10
pályamûvel nevezhet,
- a fotó minimum mérete
1024 x 768,
- a pályamûveket JPEG
formátumban, névvel ellátott
CD lemezen, a képek elnevezésével lehet beadni.
Beadási határidõ: 2012.
szeptember 28. (péntek)
A nevezõk a pályázati mûvek leadását és a nevezési
lap kitöltését a Bartók Béla
Mûvelõdési Központban tehetik meg Szabó Milánnál.
Tel.: 06-66/375-300

B.B.M.K.K.

Idõsek Világnapja
és Férfinap
„Áldott, aki megértéssel kísér és fogja
reszketõ kezünket,
Áldott, akitõl megtudjuk, hogy nekünk
is jut még tisztelet,
szeretet, hogy nem vagyunk azért még
mi se egyedül.”

A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület vezetõsége tisztelettel meghívja
tagjait a 2012. szeptember
29-én (szombaton) délelõtt
10.00 órai kezdettel tartandó
Idõsek Világnapja és Férfinapi rendezvényére.
Helye: Közétkeztetési Intézmény ebédlõje.
Program: köszöntõ, rövid
mûsor, ebéd, zene, tánc, tombola. A zenét Juhász Imre
szolgáltatja. Az ebéd ára 900
Ft/fõ, mely jelentkezéskor fizetendõ.
Jelentkezni lehet szeptember 26-ig a Mûvelõdési Központ elõcsarnokában 10.00
és 11.00 óra között, vagy
Szabó Péternénél a 06/30/
365-8077 telefonszámon.
Minden egyesületi tagunkat
szeretettel várjuk.
Perei Károlyné elnök

Gyertek gyerekek
focizni!
Szeptember közepén indul
az U13-as bajnokság! Várjuk
a 2000. január 1. és 2001.
december 31. között született
focizni vágyó gyerekek (akár
lányok) jelentkezését az
Utánpótlás Sport Club Sarkad Közhasznú Egyesület
keretei közé! Ha van kedved
minden héten bajnoki
meccset játszani, akár hazai,
akár idegen pályán, akkor
Nálunk van a helyed! Jelentkezni lehet edzésnapokon:
kedd, csütörtök 17.00 órakor
a Kinizsi sportpályán.

Horgászverseny a BÁRKÁS- csatornán
A Sarkadi Horgász Egyesület nevezéses horgászversenyt rendez a kezelésében
lévõ Bárkás-csatorna Rózsa
utcai híd és a Sitkai szivattyúház közötti szakaszán, foglalt helyeken.
A verseny ideje: 2012.
szeptember 15. (szombat) 6
órától 18 óráig.
Program:
5.30-tól 6-ig regisztráció,
helyek elfoglalása, 6.00 18.00-ig verseny, 18.00 18.30-ig mérlegelés, ered-

ményhirdetés.
Díjazás: felnõtt I. – III, gyermek I. – III. helyezett, + egy
különdíj, legnagyobb ponty
vagy amur.
❆ Nevezhet bárki, aki
2012. évre érvényes állami
jeggyel rendelkezik. A verseny bevétele a Bárkás- csatornába történõ haltelepítésre lesz felhasználva.
(Részletes versenykiírás
az augusztus 31-én megjelent lapszámunkban olvasható szerk.)
Szervezõk

VÁROS

SARKAD

4.

Tanácsok kisiskolások
szüleinek iskolakezdésre

A gyermekek legnagyobb
bánatára a nyári szünidõ véget ért és újra becsengettek
a tanintézményekben. Reggelente ismét az iskolába
igyekvõ diákok népesítik be
az utakat, ezért fokozott óvatossággal közlekedjünk.
A gyermekek az egyik fokozottan veszélyeztetett korosztály, legyen szó közúti
közlekedési balesetrõl, életvagy vagyon elleni bûncselekményekrõl.
Fontos tudni, hogy a gyermekek utánozzák a felnõtt viselkedését. Amit a szülõktõl,
felnõttektõl látnak, az lesz a
jövõbeli magatartásuk követendõ példája, ezért hangsúlyozni kell a személyes példamutatás fontosságát.
A gyerekek elsõként gyalogosan vesznek részt a forgalomban. Az õ szemszögükbõl nézve az utca teljesen
más, mint ahogyan azt a felnõttek látják. Általában a számukra fontos dolgokra koncentrálnak, és semmi más
nem számít.
Törekedjünk arra, hogy
séta közben fogjuk gyermekünk kezét és mindig magyarázzuk el a közlekedési szabályokat. Legyünk türelmesek és fokozatosan ismertessük meg velük a közlekedés
valamennyi résztvevõjét, illetve hívjuk fel a figyelmet a
veszélyhelyzetekre is.
Magyarázzuk el, hogy a kijelölt gyalogos-átkelõhely
elõtt mindig meg kell állni,
elõször „balról-jobbra, jobbról-balra” nézzenek körül és
ha nem jön semmi, átkelhetnek. A szabad jelzésnél is
meg kell gyõzõdni az átkelés biztonsága felõl. Õk
ugyanis a közeledõ jármû
távolságát másként érzékelik, mint a felnõttek.
Ha sietünk, akkor is TILOS
a piros jelzésnél átkelni.
Ezért mindig idõben induljunk útnak.
Tudatosítsuk bennük, hogy
a „zebra” a gyalogosoké és
ott csak nekik van elsõbbségük. Így ha kerékpárral közlekednek, csak azt tolva kelhetnek át rajta.
A kerékpár kötelezõ tartozékait szereljük fel a bringára és csak így engedhetjük
õket útnak. A láthatóság fontosságára is hívjuk fel a figyelmüket.
Korlátozott látási viszonyok között az öltözéken, táskán elhelyezett láthatósági

elemek is passzív védelmet
jelentenek számukra.
Ha autóval visszük õket, a
biztonsági övet és a gyermekbiztonsági rendszert
mindig használni kell!
A tanítás elõtti napokban
az iskolába vezetõ utat járjuk be együtt és gyakoroljuk
akár gyalogosan, akár kerékpárúton haladva.
A gyermekekre leselkedõ
veszélyek kiküszöbölése érdekében tanítsuk meg nekik,
hogy:
➡ ismeretlenektõl ajándékot ne fogadjanak el,
➡ ne üljenek be idegen
autóba,
➡ idegennel ne álljanak
szóba az utcán,
➡ a megtanított, megszokott útvonalról sose térjenek
le,
➡ ne a legrövidebb, hanem
a legbiztonságosabb útvonalat válasszák,
➡ mindig érjenek haza a
megbeszélt idõre,
➡ mi a helyes viselkedés,
ugyanis a verekedés, erõszak rossz útra vezet,
➡ értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne adják oda
senkinek,
➡ tartsák be a biztonságos
internetezés szabályait, ne
adják ki személyes adataikat,
➡ ismerjék a segélyhívó
telefonszámokat.
Természetesen az alapvetõ vagyonvédelmi szabályok betartására sem árt ismételten felhívni a kicsik és
nagyobbak figyelmét. Lehetõség szerint értékes holmikat ne vigyenek magukkal az
iskolába. Mobiltelefonjukkal,
MP3-, MP4-lejátszójukkal ne
hivalkodjanak, ezeket, valamint pénztárcájukat mindig a
táskájuk belsejébe tegyék.
A kölcsönös bizalom elérése érdekében minden nap
legyen elegendõ ideje, hogy
megkérdezze gyermekétõl,
mi történt vele aznap az iskolában.
Legfõbb kincs a gyermek,
vigyázzon, vigyázzunk rájuk!

Az Okmányiroda
ügyfélfogadása
Hétfõ:............... 7.30--16.00
Kedd: ...............7.30-12.00
Szerda:............ 7.30--16.00
Csütörtök:....... 7.30- -16.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Kossuth u. 3. sz.
tel.: 270-690
mobil:20/377-8082

A Pardi & Balogh Kft. felvételt hirdet
2012. október 1-tõl 90 napos
próbaidõvel, az alábbi feltételekkel:
➡A jelentkezõ fõállású, napi 8 órában, marketing és reklámtevékenységet, valamint ügyfelekkel való kapcsolattartást érintõ
munkakörben lesz foglalkoztatva, melyhez nem feltétel a szakképesítés.
➡ Havi fix jövedelem biztosított.
➡ Elõny, ha a jelentkezõ rendelkezik B kategóriás vezetõi
engedéllyel, és ha az informatikában jártasságot szerzett valamilyen téren, illetve a jó kommunikációs készség, csapatmunka.
➡ Pályakezdõk jelentkezését várjuk.
➡ A jelentkezéskor csatoljon az e-mailhez fényképes önéletrajzot, motivációs levelet. Kizárólag fényképes önéletrajzot tudunk csak elfogadni!
Jelentkezni 2012. szeptember 25-ig,
emailben az ügyfelszolgalat@kapcsolatpont.hu
email címen.

További információ: 06-70/310-18-29

-Környezetbarát tisztítószerek
-Lábizzadás elleni termékek
-Potencia növelõ
-Diabetikus és gluténmentes
élelmiszerek
-Fülgyertya
-Hajhullás elleni samponok,
hajszeszek
-Ajándékutalványok

Az ABO MIX ZRT Sarkad

KUKORICA, NAPRAFORGÓ FELVÁSÁRLÁS
2012 évi aratási szezonban bértisztítás, bértárolás, bérszárítás
Sarkadi és Kondorosi
40t ig. mérlegelési és rakodási lehetõsséggel
24 órában õrzött telepeinken
Érdeklõdni a 06/30/6256604 telefonszámon

STOP Autósiskola

Személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít

2012. szeptember 18-án
(kedden) 17 órai kezdettel Sarkad, Hajdú u. 1.
sz alatt, a Családsegítõ Központ melletti oktatótermében.
Jelentkezni lehet a helyszínen vagy telefonon,
a 06 30/545-2937-es telefonszámon.
Részletfizetési kedvezmény! Számítógépes oktatás és vizsgára való
felkészítés. Minden oktatási segédanyagot biztosítok!

Várom
Oláh János
jelentkezésüket! gépjármû oktató

Kellemes környezet és
családias légkör

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

Idõsek Otthona és Gondozóháza

A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :
2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

ÁLLAT

E GYÉB

Jövõ heti mûsora
szeptember 20. (csüt.)
17 órai kezdettel:
- Mûsorismertetés
- Híradó
-Kerekasztal beszélgetés. Vendég: dr. Mokán
István alpolgármester
- Teaház
- Híradó
- Képújság

2012. 09.17-én.
HÉTFÕ, SZERDA
CSÜTÖRTÖK
17 óra PILATES
18 óra ZUMBA

PAPUCS AKCIÓ!

4 db kecske eladó Zsarói u. 21

Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

Újra indul
a Mûv. Házban
a PILATES

Mindenfajta egészségpénztáros kártyát elfogadunk

Malac eladó Ady Endre u.17.

A Városháza
ügyfélfogadása
Hétfõ:.......... 13-16 óráig
Kedd:...........730-12 óráig
Szerda:........730-16 óráig
Csütörtök:..730-12 óráig
Péntek:........730-12 óráig

2012. szeptember 14.,PÉNTEK

Jó állapotú FÉG GF-40 vajszínû konvektor 28E Ft, fotelágy
10E Ft, aluradiátorok összesen 30E Ft eladóT:06/30/
346-2033
A Gyulai u. 8. szám alatti
Idõsek Otthona és Gondozóháza akadálymentesített, parkosított, kellemes környezetben, családias légkörben,
emelt színtû 2 ágyas, fürdõszobás szobákkal várja az
idõsek jelentkezését. Az otthon komplex, személyre szóló teljes körû ellátás, aktív pihenés keretében biztosítja
lakói számára a kiegyensúlyozott életet.

Az otthon az idõskori szellemi leépülésben - demenciában - szenvedõk, valamint
az ideiglenesen elhelyezésre szorulók számára is tud elhelyezést biztosítani.
Az otthon elõzetes idõpont
egyeztetés alapján személyesen is megtekinthetõ! További információ kérhetõ:

Péntektõl-péntekig

Szeptember 17. Hétfõ
Zsófia, Hildegárd
Szeptember 18. Kedd
Diána
Szeptember 19. Szerda
Vilhelmina, Dorián
Szeptember 20. Csütörtök
Friderika
Szeptember 21. Péntek
Máté, Mirella

Névnapok
Szeptember 14. Péntek
Szeréna, Roxána
Szeptember 15. Szombat
Enikõ, Melitta
Szeptember 16. Vasárnap
Edit, Ditta, Ludmilla

Sás Ildikó
intézményvezetõ
66/270-981

GÉPJÁRMÛ
DX800-as MARUTI eladó
T:06/66/272-324
I NGATLAN
Családi ház Kapocs 12/B
alatt eladó IÁ:4,5M Ft T:30/
619-6815
Garázs eladó T:06/20/3512984

A LBÉRLET

2 szo. ház eladó Rövid 4 IÁ:
2,9M

Albérlet kiadó T:06/20/2698979

Márki S. u. 50 alatti ház eladó vagy kiadó T:06/70/6446897

S ZOLGÁLTATÁS
Fûkaszálás T:06/20/3752194
Sírkõkészítés Borbély Sándor Sarkad Orgona u 1 06/
20/9507878
Redõny, aluredõny, szalagfüggöny, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó = kényelmes otthon. Hívjon fel! 0630/205-9968
Még nem késõ! Most rendelje meg téli tüzelõjét korrekt
mázsálás a legjobb áron,
ugyanitt tápbolt , korpa 30kg/
2100 Ft Gyulai út Rózsa
Tüzép a Privát ABC mellett
T:06/70/439-0800
Tûzifa rendelhetõ, bontott tégla eladó, nyár tûzifa 12000Ft/
m3 T:06/20/348-3475
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