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December 2-án 17 órától
a Belvárosi Református
Templomban.
A 100 éves orgonán

Sipos István
orgonamûvész játszik.
Közremûködik:
Nagy Edit - ének,
Kiss Tamás - ének,
Kónya Sándor Kamarakórus

A belépés díjtalan
A koncert a Kónya-kórus Sokszínû Advent programsorozatának része, melyet a Nemzeti Együttmûködési Alap támogat

(A képen: a 100 éves orgona középsípjai)

Sírhely tulajdonosok figyelmébe!
Tájékoztatjuk a tisztelt sírhely tulajdonosokat, hogy a
Körösháti temetõben 1986-ban, vagy elõtte megváltott sírhelyek rendelkezési ideje lejárt. A sírhelyeket újraváltani,
vagy a sírhelyrõl lemondani az Önkormányzat által üzemeltetett Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Irodájában lehet.
Cím: 5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2/b. (a Rendõrség
mellett) Tel: 66/611-443
Kérjük a tisztelt sírhely tulajdonosokat, hogy a temetõ rendezettsége szempontjából a lejárt sírhelyekre vonatkozó
nyilatkozataikat szíveskedjenek megtenni. Újraváltásnál a
korábban lejárt sírokat visszamenõleg nem kell kifizetni.

Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Iroda

gykor…

E



és most?

Folytatjuk, hogyan érzett (kétszáz éve) a mûvelt orosz
tiszt, Fjodor N. Glinka a magyarok iránt: " Derék nép,
szabad föld, elbûvölõ Magyarország - búcsúznom kell
tõled! Lehetséges, hogy mindörökre, de emlékezeted
kitörölhetetlenül élni fog elmémben és szívemben.
Isten veletek, hatalmas Kárpátok... Hányszor, de
hányszor gyönyörködtem Magyarországon a felséges
természet harmonikus, festõi képeiben! Óh, áldott
ország, engedd, hogy utoljára, a szívbõl jövõ fájdalom
érzésével még egyszer s utoljára azt mondjam: Isten
veled!"
Hogy nem múló hangulat, szalmaláng, amit írt, bizonyítja egy késõbbi, 1810-bõl való verse. Címe: Álmodozás a Volga partján.(Ha belegondolunk, nem
semmi, hogy egy orosz, miközben országa szent, hatalmas folyóját nézi, a magyarokat és azok folyóját "látja".) Részlet a költeménybõl:
"Óh Vág ! Vadul habzó örvényed
Emléket ébreszt bennem...Látom: itt e nép
Dicsõ hírt és szabad hazát fegyverrel véd meg.
Tehát itt történt, ez a vízpart és a rét,
Ahol lovas had vágtatott át,
Míg útja véres harcba vitt,
Süvítõ kardok aprították
A szabad hon pribékjeit...
S a hõs bajnok, bátrak vezére,
Láncok és gyalázat ellensége,
Thököly villámként csapott
Le, gáncs nélkül rontott a tûzbe,
Hadának új erõt adott,
Hazája szent jogáért küzdve..."

Ha most, bár egy pillanatra, elrugaszkodunk a nyers
valóságtól, a pénzbe (vagy pénztelenségbe) és reklámokba pelenkázott világunktól - tegyük fel az abszurd
kérdést: mi lett volna, ha minden orosz így szereti
Magyarországot? Vagy inkább: mi lenne akkor, ha
minden magyar így szeretné Magyarországot?

Sarkad Város Önkormányzata és a szomszédos Nagyszalonta testvérvárosunk egy
eredményes pályázatnak köszönhetõen közösen valósítja meg a katasztrófa elhárítás és veszélymegelõzés lehetõségét
megteremtõ
„SalSaPrev” HURO/1001/
318/2.4.2 projektet.
A több évszázados, közös
történelmi - gazdasági - társadalmi gyökerekre építve a
két város húsz esztendeje,
1992-ben alakított ki testvérvárosi kapcsolatot. Ez a kapcsolatrendszer különösen az
európai integráció elõrehaladásával, elõbb hazánk,
majd Románia Európai Uniós tagságával számos közös
projektben is kiteljesedhetett.
Több határon átnyúló, úgynevezett HURO projektet már
megvalósított a két település
és több projekt napjainkban
is folyamatban van.
A SalSaPrev projekt 2012.
március 1-jén vette kezdetét.
Célja egy olyan kölcsönös
segítségnyújtásra épülõ
együttmûködés, ami a legnehezebb pillanatokban, katasztrófák, veszélyhelyzetek
esetében teremti meg az
együttmûködés, a másikon
történõ segítés lehetõségét.
Ehhez a kölcsönös segítséghez az is nagyban hozzájárul, hogy a két város alig 20
kilométerre van egymástól,
tehát könnyen és gyorsan a
partner település segítségére lehet sietni baj esetén.
Ennek a projektnek köszönhetõen mindkét település igen fontos, a vészhelyzetek megelõzésében és a
katasztrófák által okozott
károk felszámolásában használható eszközökhöz jutott.
Továbbá önkénteseket képezhetett ki, akik a múlt héten, egy összevont tréning
alkalmával gyakorolhatták a
közös veszélyelhárítást.
Ki kell emelni, hogy az
említett projekt keretében
Sarkad Város Önkormányzata 77.900 EURO, vissza nem
térítendõ támogatást nyert
eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzést biztosító közbeszerzési eljárás idén augusztusban kezdõdött és októberben sikeresen lezárult,
a nyertes beszállítók az eszközöket leszállították. A
SalSaPrev projektnek köszönhetõen városunk gazdagodott egy vontatható kosaras emelõgéppel, két vontatható dízel áramfejlesztõvel,
két zagyszivattyúval, egy
nagyteljesítményû elektromos
szivattyúval, három motoros
mentõfûrésszel és egy professzionális mobil térvilágító
egységgel. Aki az elmúlt hét
péntekén az Éden-tó környékén járt, munka közben is láthatta ezeket az eszközöket.
A közös gyakorlat során a
helyi önkéntesek, azaz a Városi Tûzoltó Egyesület szakemberei és az önkormányzat
Városgazdálkodási Irodájának munkatársai a nagyszalontai önkéntesekkel együttmûködve az új és a meglévõ
eszközökkel gyakorolták a
katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek felszámolását, a kárenyhítést.
A gyakorlatot megtekintette Bende Róbert polgármes-

2012. november 30., péntek

Közösen gyakorolták a veszélyhelyzetek elhárítását sarkadi
és nagyszalontai
önkéntesek

ter és dr. Mokán István alpolgármester is. A városvezetõk
megállapították, hogy a beszerzett eszközök, valamint a
jól kiképzett szakemberek jelentõsen
növelik
a
sarkadiak, a nagyszalontai-

ak, valamint a környéken
élõk biztonságát. Városunk
és Nagyszalonta önkéntesei
az új és a már meglévõ eszközökkel, valamint a megszerzett elméleti, gyakorlati
ismeretekkel sokkal hatéko-

nyabban vehetik fel a küzdelmet a katasztrófahelyzetekkel,
szakszerûen mentve az emberéletet és az anyagi javakat.

Csepreghy Mátyás
városmenedzser,
projekt koordinátor
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Kistérségi
Télapó
Ünnepség

„Epreskerti Színes Világ” OVI GALÉRIA
Tehetséggondozás óvodánkban
A TÁMOP 3.1.4. - 08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása a sarkadi oktatási intézményekben” címû pályázat
fenntartásaként 2012. november 23-án az „Epreskerti Színes Világ” címû innováció OVI GALÉRIA 5. kiállításának
megnyitójára került sor.
A kiállításra való felkészülés Szutyejev „Az alma” címû
meséjével kezdõdött és különbözõ színes témákkal folytatódott.
Kis „mûvészeink” kezei nyomán gyönyörû munkák születtek, amelyek önmagukért beszélnek, hiszen ebben a korban
a rajz és a festés az önkifejezés legjobb eszköze. Célunk
nem a versenyeztetés, hanem a tehetségesebb gyermekek
felkarolása.
Az a 39 kis óvodás, akiknek a munkái a kiállításon megtekinthetõk emléklapot és az OVI GALÉRIA jelképét szimboli-

Szeretettel meghívjuk Sarkad város apraját-nagyját

2012. december 8-án (szombat) 9.00 órakor
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a Bartók Béla Mûvelõdési Központban tartandó
Kistérségi Télapó Ünnepségünkre.

Program:
✴ Szalontai Úti Óvoda gyermekeinek mûsora
✴ Rácz Adrienn mûsora
✴ „Semmibõl valamit” pályázat eredményhirdetése, díjazása
✴ Adventi, karácsonyi
díszek készítése
✴ Zsákbamacska
✴ Tombola
✴ Büfé
Belépõjegy gyermekeknek: 150 Ft.
Felnõtteknek: 300 Ft.

„Télapó itt
Szeretettel hívunk,
várunk minden kedves érdeklõdõt!

van…”

Sarkad Város Óvoda dolgozói

Játékos kedvûek figyelem!
záló kis agyagkerámiát vehettek át. Végül óvodánk „Százlábú” vegyes csoportja rövid kis mûsorral kedveskedett a résztvevõ vendégeknek.
Ez a nap nyílt nap is volt egyben, így az érdeklõdõ szülõk
betekinthettek az óvoda életébe, a délelõtti tevékenységeket végignézhették és közösen játszhattak gyermekeikkel.

Játékos honismereti vetélkedõt szervezünk az általános iskola felsõ tagozatos
tanulói számára.
Helyszín: Városi Könyvtár,

Vasút u. 1.
Idõpont: december 5. szerda 14 óra
Jelentkezni lehet a könyvtárban december 1-ig.

Gyere el, és mutasd meg mit tudsz!

Az Epreskert Utcai Óvoda dolgozói

Hála és köszönet
2012. november 16-án a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Sarkadi
Helyi Szervezete megrendezte az évzáró vacsoráját.
Ezúton mondunk köszönetet
segítõinknek és támogatóinknak. Mindig jól jön egy civil szervezet számára a segítség, de még így is, az anyagilag szûkös nehéz idõszakban is mellénk álltak, külön
hálásak vagyunk érte, ezúton
említjük támogatóinkat.
Bende Róbert polgármester úrnak köszönjük külön a
segítséget, valamint az önkormányzat
részérõl
Forrainé Nagy Máriának, aki
felvázolta a mozgáskorlátozottak jogszabályban elõírt
lehetõségeit, amiben vannak
olyan pontok, amit december
31-ig meg kell lépnie az érdekelteknek. Hála és köszönet: Simon Lajos vállalkozónak, Papp János tésztakészítõnek, Tóth János szeszfõzdéjének, Germán Józsefné
élelmiszer és vegyesbolt tulajdonosnak, a Boldog pékségnek, Váradi Károly órásékszerész boltjának, Szabó
János a CBA üzletlánc tulajdonosának és családjának,
Sarkadi Kálmánné vállalkozónak, Dr. Baracsi Anita ügyvédi irodájának, Rácz István
zöldség-gyümölcs
lerakatának, Szabó Istvánné

tápboltosnak, Képíró Sándor
vegyesbolt kereskedõnek,
Borsós Ferencné, Erdélyi
Károlyné, ,,Deák-lányok”,
Baloghné Földesi Judit virágboltosoknak, a Vasút utcai ,,Micó” tejbolt és az Úttörõ utcai ,,Böske” tejboltnak,
Kárpáti Zoltánné a teleki
ABC és az Anti úti
szárnyasbolt tulajdonosának, Zuh János használtcikk
Gyulai úti boltnak, a Forest
Pub-nak, Eurós boltnak, a
Mónika divatáru üzletnek,
Balogh Imre Sánc utcai és
Portik Tamás Somogyi utcai
méhészeknek, Kovács Gábornak a ,,Szikra” üzlet tulajdonosának, Tóth Gábor autósboltjának, a Kossuth utcai Gyógynövény és Drogéria boltnak, valamint a Rövidáru boltnak, Tari István Totólottózójának,
Komlósi
Károlynénak és a teleki ,,Mimóza” patikának.
Külön köszönet és hála
mindazon mozgáskorlátozott
tagjainknak, vendégeinknek,
akik tombola ajándékokkal
segítették szervezetünket.
Megkülönböztetett köszönet jár a Közétkeztetési Intézmény dolgozóinak és Juhász
Imre zenészünknek, akik a jó
hangulatot és a vacsora zavartalan lebonyolítását biztosították.
Hálásak vagyunk a Vasút

utcai ,,Fogyatékos Klub” vezetõinek, tagjainknak, akik
kedves, szívet melengetõ
mûsort kerekítettek az est folyamán.
Megköszönjük Bondár

Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye pályázatot hirdet 2 fõ szakács és 1 fõ konyhai kisegítõ munkakör betöltésére.
A meghirdetésre kerülõ munkakörökben a jogviszony határozatlan idõtartamú.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 12.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos tudnivalók a
kozigallas.hu weboldalon olvashatóak.
A weboldalon való megjelenés várható idõpontja: 2012.
november 22.
Juhász Imréné intézményvezetõ

Mikulásgyár- 2012
„A jó cselekedet nem vész el a világban,
és egyszer visszatér hozzád.”
Sajnos nem minden gyer- le az ajándékokat a Kistérségi
meknek adatik meg, hogy Humán Szolgáltató Központ
meleg, szeretetteljes, boldog Szent István téri irodájában.
Ezzel a nemes gesztussal
családi körben ünnepelje az
csatlakozhatnak a Zenés Jóév legszebb napját.
Környezetünk tele van hát- tékonysági Advent rendezvérányos helyzetû családokkal. nyéhez. Az ünnepséget köSarkadon is várjuk az ada- vetõen a MIKULÁS ezeket az
kozni vágyókat, akik becso- ajándékokat elviszi a rászomagolt dobozokban adhatják ruló gyermekeknek.
Bõvebb információ: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Sarkad, Árpád fejedelem tér 2., T:06/66-375-301

Szeretettel várjuk Sarkad Város lakosságát
Zenés Jótékonysági Adventi ünnepségünkre

2012. december15-én 17.00 órától a Rendezvénytéren
Köszöntõt mondanak a sarkadi egyházak, gyülekezetek vezetõi
Fellépnek: Adamik László, Balázs Zsolt jazz-zenekara, Fábián Kata,
a Gitárklub, a Grund együttes, Karkus Tamás, a Kónya Sándor
Kamarakórus és Kovács Kinga

A program része a Mikulásgyár!

Minden kedves érdeklõsõt szeretettel várunk!

Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete

Állásajánlat – Közétkeztetési
Intézmény

Zenés
Jótékonysági Advent

A rendezvények ideje alatt szendvics, üdítõ, tea, sütemény, adventi, karácsonyi díszek, ajándéktárgyak, stb. vásárolhatóak, amelynek bevételébõl és az összegyûlt adományokból rászoruló gyermekeket szeretnénk megajándékozni.

Sándornak a sok-sok szép
dallamot, amit énekelt a vacsora vendégeinek.

Bartók Béla
Mûvelõdési Központ
és
Sarkad Város Önkormányzata

Változó gyógyszertári
nyitvatartás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Sétány Gyógyszertár - leltározás miatt - 2012. november 30-án du. 14.00
óráig tart nyitva.
December 1-jén és 2-án zárva tart.
Ezen idõ alatt a Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a.)
november 30-án (pénteken) 18.00 óráig, december 1-jén
(szombaton) 8.00-16.00 óráig tart nyitva.
Az ügyeletet mindhárom nap a Mimóza Gyógyszertár tartja.
Megértésüket köszönjük.

Tisztelt Ügyfelünk!
Sarkad 1. postahelyen 2012. december 1-tõl változik a
nyitvatrtás!

Általános
nyitvatrtási idõ
Hétfõ:.......... 08-17 óráig
Kedd:...........08-16 óráig
Szerda:........08-16 óráig
Csütörtök:....08-15 óráig
Péntek:........08-16 óráig
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

A pénzforgalmi
nyitvatrtási idõ
Hétfõ:.......... 08-17 óráig
Kedd:...........08-16 óráig
Szerda:........08-16 óráig
Csütörtök:....08-15 óráig
Péntek:........08-16 óráig
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Karácsonyi
ajtó- és asztaldísz
készítõ verseny
A Zenés Jótékonysági Advent rendezvény
keretében karácsonyi ajtó- és asztaldísz készítõ verseny kerül megrendezésre.
Várunk minden kedves érdeklõdõ civil szervezetet, intézményi kollektívákat, baráti társaságot, akik szeretnék megmutatni, hogy
az õ díszük a legszebb. Jelentkezzenek a
Mûvelõdési Központban.
Nevezési díj nincs, az alapanyagokról a
csapatoknak kell gondoskodni.
A verseny gyõztese értékes tárgyjutalomban részesül.
Érdeklõdni lehet: Mûvelõdési Központ, 06-66-375-300
bbmkk@sarkadi-konyvtar.hu
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Hallotta?
Rövid híreink

„Egy álomvilág a
mesék és a régmúlt
történelmében”

Élményeim a Parlamentben
November 5-én a végzõsök részt vehettek a Parlamenti különóra címû programban. Õszintén leírom, remekül éreztem magam. Habár fárasztó volt, számos
tényt megtanultam a Parlamentrõl és az ott folyó munkáról.
A Parlamentben nagyfokú
biztonsági rendszer mûködik.
Mindenkinek át kellett haladni egy fémdetektor alatt, és a
táskáinkat is megvizsgálták.
Elég volt egy nagyobb övcsat, és máris sípolt a szerkezet.
Elõször az egyik üléste-

remben egy képviselõ tartott
nekünk elõadást, itt feltehettük kérdéseinket. Bár az meglepett, hogy párszor próbált
kitérni a konkrét válasz elõl.
Utána egy kis játék következett, ahol az osztályunk egyik
csoportja negyedik, a másik
pedig elsõ helyezést ért el. A
jutalom egy finom torta volt.
Már nagyon éhesek voltunk, szerencse, hogy következett az ebédidõ. A parlamenti dolgozók nagyon rendesek voltak, szendviccsel,
pogácsával és ásványvízzel
vártak bennünket. Itt egy kicsit pihenhettünk, hiszen
még ezután jött a java.
A csoportvezetõ segítségével eljutottunk a másik ülésterembe is, ahol a képviselõk
épp üléseztek. Még sosem láttunk ilyet, a páholyból szemlélhettük az eseményeket.
A díszõrség is bemutatót
tartott, aki akarta, még a lépéseket is megtanulhatta.
Közös fényképek készítésre
is lehetõség nyílt, sokan „bátorkodtak” fotózkodni velük.
Majd megtekintettük a Parlament hatalmas könyvtárát.
Kutatók és egyetemisták is
járnak oda. „Ámulatos” volt a
több emeletnyi könyv. Érezhettük azt a tipikus könyvtárillatot is.
S jött a talán legszebb ré-

A békéscsabai Szent István
Egyetemen jártunk
Októberben nagy élményben volt részünk. Lehetõséget kaptunk arra, hogy ellátogassunk a békéscsabai
Szent István Egyetemre. Iskolánkból három osztály vehetett részt az eseményen,
mely az „Együtt gyermekeink
jövõjéért” - a Sarkadi Kistérség integrált programja keretében valósulhatott meg.
(TÁMOP-5.2.3-A-11/1-20110002)
Mindannyian izgatottan

vártuk a „kirándulás” napját,
hiszen kíváncsiak voltunk
arra, hogy milyen is egy egyetem és az ott zajló oktatás,
valamint a hallgatók mindennapi élete. Amint megérkeztünk, bevezettek minket egy
hatalmas elõadóterembe,
ahol megtudhattuk, hogy milyen képzéseket nyújt az
egyetem, és hogy mik az elvárások és lehetõségek,
amik ránk, továbbtanulókra
várnak. Többen meg is je-

gyezték, hogy ilyen elõadótermet még csak filmekben
láttak. A rövid kis tájékoztató
után körbevezettek minket az
iskolában, bepillantást nyerhettünk a nagyszerûen felszerelt könyvtárba is, amely
több ezer könyvvel és rengeteg számítógéppel rendelkezik, megkönnyítve ezzel a
tanulást. Utunk következõ
állomása a diákszállóba vezetett. Ettõl az épülettõl ismét
ámulatba estünk, hiszen nagyon modern felszereltséggel rendelkezett a hely (kényelmes szobák fürdõvel és
konyhával, internet kapcso-

sze a kirándulásunknak: a
korona megtekintése. Egy
kedves hölgy tartott itt egy
kiselõadást a koronáról, s
annak történetérõl. Mindenki lázasan fotózta az üvegfallal védett állami jelképeinket.
A korona megtekintésével
véget is ért az igen tartalmas
parlamenti kirándulásunk.
V isszametróztunk a Keleti
pályaudvarra, ahol meglátogattunk pár gyorséttermet,
egy óra múlva pedig indult is
a vonatunk visszafele.
Köszönöm iskolámnak, tanáraimnak,
igazgató
asszonynak, hogy lehetõvé
tették nekünk ezt a kirándulást!

Balogh Dorottya 13.C
lat stb.), már-már úgy éreztük magunkat, mintha egy kisebb szállodában lennénk.
Mindezek után két elõadáson vehettünk részt, amit
szakképzett tanárok prezentáltak. Érdekes volt számunkra az elõadások menete, hiszen eltértek a középiskolában megszokottól.
Összegezve mindazt, amit
átéltünk, úgy gondolom,
hogy nagyon fontos a tanulás, hiszen ezáltal érhetjük el
azt, hogy felvegyenek minket
egy felsõoktatási intézménybe, megalapozva ezzel jövõnket.

Turi Viktória 13.C

Két mozgalmas nap, sok-sok
élménnyel

Idõsek Napközi Klubja

Hírek a sarkadi
Katolikus Máltai
Szeretetszolgálat
házatájáról
„Szeretetszolgálat,
e szó oly jóságos és nemes,
Mert szeretetbõl szolgálni
embereket érdemes.
Érdemes, hisz felebaráti
segítség a cél,
E segítséggel hála az Úrnak,
sok ember él.”

Karsai Gyöngyi tanárnõ
megbízást kapott a gyulai
Máltai Szeretetszolgálat vezetésétõl 2005-ben, hogy
alakítsunk Sarkadon is egy
szeretetszolgálati csoportot.
2005-ben meg is valósult,

“A Máltai Szeretetszolgálat mindenkié,
Többségében véve a sarkadi lakosoké,
Katolikus Egyházunk közösségi háza
A Máltai Szeretetszolgálat otthona.”

Katolikus Egyház
Szeretetszolgálata: D. R.

KÖSZÖNET!
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének
vezetõsége és tagsága nagy
tisztelettel megköszöni a
Sarkad Város Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Mûvészetéért Közalapítvány
Kuratóriuma elnökének és
tagjainak, hogy a 2012. október 12-én megrendezett
Nemzetközi Kistérségi Dalos Találkozónk sikeres lebonyolításához anyagi támogatást nyújtottak.
A munkájukhoz jó egészséget kívánunk.

Dr. Vass Györgyné elnök

Tisztelt Lakosság!

Pályaválasztási vásár 2012
A „Legyen általad több a világ” elnevezésû pályaválasztási vásáron jártunk
2012. november 8-án és 9-én a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban középiskolánk is részt vett a „Legyen általad több
a világ” elnevezésû pályaválasztási vásáron.
Dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója elmondta, hogy a rendezvényen 29 közép- és 7 felsõfokú oktatási intézmény több karával, 7 felnõttoktatási intézmény és 36 munkáltató képviseltette magát. Jelen volt a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Nemzeti Pályainformációs Központ is. Bemutatták a munkaügyi központ vállalkozáskeltetõ programját, emellett a „szakmamoziban” 400
szakmát tekinthettek meg az érdeklõdõk videofilmen.
Csütörtökön a részünkre biztosított pavilon „csinosításával” kezdtünk, mely Megyesi Tibor tanár úr keze nyomát di-

A Református Szociális
Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubjában (Sarkad,
Veress S. u. 17.) november
19-én Csomós Erzsébet iparmûvész megnyitotta babakiállítását.
A mûvész elmondása szerint a fehér szín a kedvence,
mely számára nyugalmat biztosít, míg az ezüst a visszafogott fényt jelenti. Képzeletvilága a magyaros viseletektõl száguld a történelmi korok világába. Teret engedett
fantáziájának, és akár hihetünk a mesékben. Gyönyörködhetünk Hamupipõke és
Csipkerózsika álomszép ruháiban.
Az általános iskola tanulói történelem órákat tartanak, mert országunk nagy királyai is élethûen itt vannak:
IV. Béla király, Szent László,
Mátyás király, Szent István,
Géza fejedelem, Sissy, Attila, Magor.
Csomós Erzsébet egyedi
kívánságra is készít menyasszonyi vagy bármilyen ruhakollekciót, ízlés szerint.
A kiállítást december 17-ig
tekinthetik meg. Bármelyik
babát meg lehet vásárolni.
További sok sikert kívánunk Csomós Erzsébet munkájához! Isten áldását kérjük
életére!

Egyházközösségi Karitász
munkával együtt. Eleinte a
Hajdú u. 1. sz. alatt nyitottuk
meg használtruha osztásunkat, egészen 2010-ig volt ez
így. Majd 2010. novembere
óta a Sarkadkeresztúri út 35.
sz. alatt folytatjuk tevékenységünket. Önkéntes segítõink vannak, felnõttek, fiatalok, diákok. Tevékenységünk
a ruhagyûjtés és osztás, de
más módon is igyekszünk
segíteni embertársainknak,
pl. néhány adag meleg étellel. Belefér szolgálatunkba a
diákok korrepetálása is. Elõfordult az is, hogy hagyatékból juttattunk a rászoruló
családoknak bútorokat. Lelki beszélgetéssel segítjük az
elkeseredett embereket, valamint tanácsokkal, ötletekkel próbáljuk támogatni életük jobbá tételét. A Máltaiban
szimbólikus - összegyûlt - hálapénzbõl segítjük a szegény sorsú gyerekek iskolával kapcsolatosan adandó
költségeit.
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit csütörtökönként, délután 14.00 órától. De
várjuk a kedves adakozókat
is, akiknek a háztartásukban
fölöslegessé váltak ruhák,
háztartási felszerelések, játékok, könyvek, vagy bármi
más, amiket szívesen fogadunk. Elõre is köszönjük
odadaó készségüket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városgazdálkodási Iroda
Sarkadkeresztúri úti telephelyén az alábbi szolgáltatást tudjuk nyújtani a város lakosságának:
– Építési törmelék (iner törmelék) elhelyezése térítés ellenében 1.000 Ft/m3, mely a Városgazdálkodási Iroda (Sarkad, Veress F. u. 26.) alatti irodájában fizethetõ ki.
A telephely kedden és csütörtökön 7.00-10.00 óráig van
nyitva.
Városgazdálkodási Iroda

Lakossági felhívás
csérte. A cél az volt, hogy aki meglátogat minket, azonnal
képet kapjon a nálunk folyó képzésekrõl. Ezért tanár úr egy
„kis Angliát” varázsolt oda rajzával, de helyet kapott a diákok
által készített Nagy-Britannia zászló is. A „koleszos” élet sokszínûségét is bemutattuk azon fényképek segítségével, melyek a kollégiumi rendezvényeken készültek.
Az informatikai képzés változatosságát volt hivatott bemutatni az, hogy iskolánk egyik rendszergazdája, Kecskés Attila a helyszínen fényképeket készített a jelentkezõkrõl, majd
ezek felhasználásával képeslapot szerkesztett, melyet ki is
nyomtatott. Több mint 100-an éltek is ezzel a lehetõséggel.
Lelkes csapatunk – Kertes István, Balogh Endre tanár urak,
Nagy Lilla és Patkás Dóra 11/C osztályos tanulók – beszélgetett a 8.-os diákokkal, tájékoztatást adott a képzésekrõl, az
iskolai, kollégiumi életrõl, programokról.
Csapatunk hatodik tagja, Karkus Tamás 12/B osztályos tanuló volt, aki másodpercek alatt kapcsolatokat épített, a pantomimes elõadásával mosolyt varázsolt az emberek arcára
és könnyeket is csalt a szemükbe improvizációs harmonikajátékával.
Jól éreztük magunkat a rendezvényen és reméljük, hogy
jövõre már iskolánk tanulójaként is találkozhatunk az érdeklõdõ pályaválasztás elõtt álló diákokkal!

Balogh Endre pedagógus

Sarkad Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sarkadi Katasztrófavédelmi Õrse tájékoztatja Önöket azon magatartási szabályokról, melyek a rendkívüli
téli idõjárási viszonyok közepette alkalmazandók:
➩ a lakóhelyi környezet
védelmérõl szóló rendelet
alapján mindenki köteles a
tulajdonában lévõ ingatlan
elõtti járdaszakaszt tisztán
tartani,
➩ a téli idõszakban célszerû elegendõ fûtõanyagról
gondoskodni,
➩ amennyiben hosszabb
útra
indulnak
–
az
ÚTINFORM-tól kért tájékoztatás függvényében – kérjük,
vigyenek magukkal élelmiszert, ivóvizet, meleg folyadékot és meleg ruházatot,
ÚTINFORM telefonszámok:
országos viszony-

latban: 06-1/3362-400 (automata) megyei viszonylatban:
06-66/819-370, 06-66/819650
➩ amennyiben az utazók
közül többen rendelkeznek
mobiltelefonnal, kérjük, hogy
csak az egyikük tartsa azt bekapcsolva,
➩ Mindig vigyenek magukkal a gépjármû önmentéséhez
használható
hóeltakarító eszközöket, a
gépjármû vontatásához alkalmas kötelet, rögzítõ eszközöket,
➩ végül; megfontoltan válasszák ki a jégen való tartózkodás helyét, hiszen az
álló-és folyóvizek jégtakaróján végzett sportok könnyen
válhatnak veszélyessé, ha a
jégréteg nem kellõ vastagságú.

Sarkad Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Sarkadi Katasztrófavédelmi Õrs

SARKAD
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Labdarúgás – Megyei I. osztályú bajnokság
„A sport megtanít emelt fõvel veszíteni…” Ez most az volt.
Sarkadi Kinizsi - Nagyszénás 0 : 1 (0 : 0)
Sarkad, 60 nézõ. Vezette: Telek.
Sarkad: Szõke – Perlaki, Bende, Bali, Cseke, Szabó B.
(Kádár), Ilyés, Rácz, Erdei I., Kovács T., Bagi. Játékos edzõ:
Bali István
Nagyszénás: Pajkó – Kiss Z., Asztalos, Vili, Kókai, Õze
(Kárai), Moszheim, Tasi, Maglóczki (Boér Zs.), Balogh, (Szilágyi), Szikora. Edzõ: Boér Ernõ.
Gólszerzõ: Moszheim az 50. percben.
Kiállítva: Perlaki (törlesztésért) a 40. percben, Rácz (kakaskodásért) a 72. percben, Ilyés (második sárga lap után) a
78. percben, illetve Asztalos (kakaskodásért) a 72. percben.
Jók: Cseke, Bende, Bali, Erdei I., Kovács T., Bagi, illetve
Moszheim (a mezõny legjobbja), Kókai, Vili, Kiss Z., Pajkó,
Tasi.
Edzõi nyilatkozatok: - A három kiállítás ellenére végig mezõnyfölényben fociztunk, helyzeteket dolgoztunk, amelyeket
sajnos ki is hagytunk. Egy figyelmetlenség megpecsételte
sorsunkat, ennek ellenére le a kalappal a csapat elõtt.
Boér Ernõ: Elismerésem a csapatomnak! Csodálatos szezont zártunk, ez az eredmény erõn felüli.
Az elsõ félidõ kiegyenlített játékot hozott enyhe hazai mezõnyfölénnyel. Az elsõ kiállítás után a második félidõ elején
Cseke került óriási helyzetbe, de sajnos kihagyta azt, majd a
vendégek megszerezték a vezetést, de ezzel szinte el is lõtték puskaporukat, mert ezután szinte csak a hazaiaknak volt
helyzetük. A hazaiak kettõs emberhátrányban is óriásit küzdöttek, de sajnos a ziccerek továbbra is kimaradtak, így bármennyire is fájó, de a vendégek gazdagodtak három ponttal.
Én is megemelem a kalapom a játékosok elõtt, mert ha ideális összeállításban állnak föl, bármelyik csapatnak méltó ellenfelei tudnak lenni és ha javulna a helyzetkihasználásuk,
nem a mostani helyen állnának. A remény hal meg utoljára!
Ifjúsági mérkõzésen
Sarkadi Kinizsi - Dévaványa 1 : 4 (1 : 0)
Diószegi Imre

Meghívó!
Tisztelettel meghívjuk a Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület és az USC Sarkad támogatóit, tagjait, játékosait 2012.
december 8-án (szombat) este 18.00 órától az Andi Étteremben (Sarkad, Jókai u.) megrendezésre kerülõ õszi szezonzáró rendezvényünkre.
Minden érintettet szeretettel várunk!

A Sarkadi Kinizsi LE és az USC vezetõsége

2012. december 15-én 9.00 órától a Hangulat Presszóban (Murok Mûvek) egyéni biliárd versenyt rendeznek, melyre minden érdeklõdõt várnak. Nevezési díj 1.500 Ft/fõ, mely
egy ebédet is magába foglal. Díjazásra az elsõ három helyezett kerül.
A Forest Pub versenyén a következõ végeredmény született:
1. ifj. Csapó Sándor, 2. Palásti László, 3. Tóth Sándor, 4. id.
Jakucs Ferenc

A legeredményesebb gyulai úszó egy
sarkadi kislány

A múlt hétvégén rendezték
meg Hódmezõvásárhelyen a

ÉLÕ HAL
(Ponty, kárász stb.)
KAPHATÓ illetve
AFRIKAI HARCSA
elõrendelhetõ!

BÁRKÁS
HORGÁSZBOLT SARKAD,
Vasút u. 37.
Érd:

06-30/716-1284

„Mikulás
házhoz jön “
hintóval, hó esetén
szánkóval!
Érd: 06/66/375-133
du.15 órától

Hód Kupa Nemzetközi Úszóversenyt. Mintegy 16 egyesület nevezte versenyzõit, közte
a Gyula Várfürdõ Kft. úszószakosztály is. Itt szerzett 4
arany (50, 100, 200 hátúszás;
100 pillangóúszás), 1 ezüst
(200 gyorsúszás), 2 bronzérmet (50 pillangóúszás; 50
gyorsúszás) a Sarkadon élõ
Burás Annamária. A most 5.
osztályos kislány 7 éve úszik,
a sportolást orvosi javaslatra
kezdte, de mára igazi tehetséggé nõtte ki magát.

ROKSZIN
GUMISZERVÍZ
Sarkad Szalontai út 9.

T:06/70/779-2997
(Tesco mellett)
-Téli, nyári gumik
elérhetõ áron
-Szerelés, centírozás
Hétfõ–péntek
9-17 óráig
Szombaton
9-13 óráig

KARÁCSONYRA
ÚJAT SZERETNE?
Nálunk azt is talál! Új férfi, nõi
pulóverek, blúzok, farmerek,
dzsekik.
Amerikai-angol használtruhák.
Márkás farmerek, sportruházat, egyedi darabok, kabátok.
Nálunk számít a minõség, de
az alacsony ár is! Nyiss be
hozzánk, nálunk jól jársz!

Rózsa Duri
Nyitva tartás:
H- P: 09-17 Szo : 09-13
V : ZÁRVA

Karácsonyi
akciós
méteráru
vásár

Köszönetnyilvánítás
„Búcsú nélkül mentem el tõletek,
Nem búcsúztam, ma is élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

Sárközi Imre

(volt Ady Endre u.11. sz. alatti lakos) – élt 62 évet –
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Felesége és a gyászoló család

Megemlékezés

Debreczeni
30. Tünde

halálának 30. évfordulója alkalmából
szívünkben örökké élõ szeretettel
emlékezünk rád.

299 Ft/m -tõl
Mûvelõdési Központ
SARKAD Vár u. 2/b

Édesanyád, öcséd, mama

Teleki Százas
Bolt és Lottózó
ajánlatai Mikulásra!
Mikuláscsomag 450.-Ft-tól
Szaloncukor (30 dkg) 300.-Ft/cs.
- 12 féle ízben
5000 Ft ffeletti
eletti vásárlás
esetén ajándék sorsjeggyel
jutalmazzuk, mellyel visszanyerheti vásárlása összegét!
Sarkad, Gyulai út 26/1
Nyitva : H-P : 7.30-17.00 óráig
Szo : 8.00-13.00 óráig

Kossuth u. 3. sz.
tel.: 270-690
mobil:20/377-8082
Tetûirtó sampon és fésû
Mikulás csomag.......... 190 Ft
Ezüst kolloid
Szaloncukor 300g....... 370 Ft
Grapefruitmag csepp
Karácsonyi ajándékcsomagok
Parfüm akció 790 Ft 490 Ft
Téli meleg talpbetét
Gyapjú vesemelegítõ
Potencia növelõ
Vérnyomás-, vércukorszintmérõ
Fájdalomcsillapító mágneses térdvédõ
Gyógyszertáron kívüli gyógyszereket forgalmazunk!
Mindenfajta egészségpénztáros kártyát elfogadunk!
Erzsébet utalványt beváltunk!

Kellemes környezet és
családias légkör
Idõsek Otthona és Gondozóháza

Kedves kézilabda rajongó sarkadiak!

I NGATLAN

Á LLAT

Kertes ház eladó T:66/272284

Hízó eladó T:06/20/386-1487

Megoldjuk anyagi gondját
cserélje el velünk házát
T:302289618

Kossuth u. 61 alatt hízó eladó

Felújított összkomfortos ház
eladó Malom 23 T:06/30/4143070

Hízó eladó T:276-142

Ház a teleki részen teljes
közmûvel 8 porciós telekkel
eladó IÁ:600E Ft T:06/20/
469-1011

A 2012/2013. megyei I. osztályú bajnokság tabellája alapján csapatunk a 9. helyen zárta az õszi szezont:
1. Békési NKTE, 2. Mezõberényi SDSE, 3. JALTE, 4.
Kétsopronyi SE, 5. Gyomaendrõdi NKSE, 6. Felföldi István
SE, 7. Füzesgyarmat SK, 8. Békésszentandrási KC, 9. Sarkadi
KSE, 10. Nagyszénási SE, 11. Kondorosi NKK, 12. Dobozi
KE, 13. Gerla SE
Az edzéseket kedden és csütörtökön 17.30 órától tartjuk a
gimnázium tornacsarnokában, ahová a kézilabdázni és mozogni vágyókat szeretettel várjuk.
Sarkadi KSE

Garázs eladó T:06/20/3512984

S ZOLGÁLTATÁS
Tölgy, akác tûzifa eladó T:06/
30/512-1133, 375-412
Redõny, aluredõny, szalagfüggöny, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó = kényelmes otthon. Hívjon fel! 0630/205-9968

Péntektõl-péntekig
Névnapok
November 30. Péntek
András, Andor
December 1. Szombat
Elza, Natália
December 2. Vasárnap
Melinda, Vivien
December 3. Hétfõ
Ferenc, Olívia
December 4. Kedd
Borbála, Barbara
December 5. Szerda
Vilma, Sebõ
December 6. Csütörtök
Miklós, Döníz, Csinszka
December 7. Péntek
Ambrus, Ambrózia

2012. november 30.,PÉNTEK

a Gyulai úton (a piros ház)

dec. 6. csütörtök
8-13 óráig

Biliárd

VÁROS

Jövõ heti mûsora
december 6. (csüt.)
17.00 órai kezdettel:
- Mûsorismertetés
- Útravaló
- Híradó
- Sarkad Város Önkormányzat Képviselõ-testületének soros novemberi
ülése
- Híradó
- Képújság

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:

Sás Ildikó
intézményvezetõ 66/270-981

Tölgy és akác tûzifa eladó
Magyar u. 15/a T:06/30/2690012
Akció a Gyulai úti Rózsa
Tûzépen a piros háznál 1700
Ft/q barnaszén ugyanitt nyárfa és széldeszka T:06/70/
439-0800
Hihetetlen de igaz! raklap
tûzifa 1300 Ft kemény széldeszka és nyárfa 1600 Ft-tól
tölgy 2000 Ft-tól akác 2400
Ft-tól barnaszén 1600 Ft-tól
a Rózsa Tûzépen a piros
háznál T:06/70/439-0800

Hízó eladó Skeresztúri út 48

Hízó eladó Hajdú u. 16 alatt

GÉPJÁRMÛ
21 éves Lada Samara 1 év
mûszakival eladó T:06/30/
658-9023

E GYÉB
Szántóföldet vásárolnék Bakos Tibor T:06/20/555-4632
3 féle sütõtök eladó T:271622
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