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Jótékonysági vásár

,,Bolhapiac”
Tisztelt Sarkadi Lakosok!
A Sarkadi Baba - Mama
Klub, és a Sarkadi Városszépítõ Egyesület jótékonysági
vásárt, „bolhapiacot” szervez, mellyel Békési Annamária, városunkban élõ lány
gyógykezelését szeretnék támogatni.
Az akció Bende Róbert polgármester úr saját festménye
felajánlása nyomán indult el,
melyre licitálni polgármester
úr Facebook oldalán lehet
személyes üzenettel. A licit
február 6-ig tart, a befolyt
összeg 100% - át Annamária
gyógykezelésére ajánlja fel.
A civil szervezõdések ilyen
módon is szeretnének minél
több sarkadi embert bevonni
Ancsa megsegítésébe.
A vásár idõpontja: 2013.
február 10. (vasárnap) 9.0013.00. Az árusok a helyeiket 8.00-tól rendezhetik be.
A vásár helye: az Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola
és Kollégium tornaterme.

Bende Róbert festménye
Várunk olyan kedves eladókat, akik a helypénzük
befizetésével (hagyományos
iskolai pad: 300 Ft/db, a kétszer akkora méretû „sörpad”:
600 Ft/db), valamint az árult
termékekbõl befolyt összeggel (illetve annak egy részével) támogatni tudnák Ancsát.
Hozza el a megunt, kinõtt
ruháit, vagy feleslegessé vált
egyéb dolgait, és értékesítse! Támogasson vele egy jó
ügyet!
Jelentkezési határidõ:
2013. február 1.
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon kell:
Ruzsa Adrienn: 06/70-

Békési Annamária
329-45-22 (baba-börze)
Benye Nikolett: 06/20775-80-95 (baba-börze)
Balogh Endre: 06/70-42253-13 (felnõtt-börze, bolhapiac).
Ezeken a telefonszámokon részletes tájékoztatást
is kap, illetve a kérdéseire is
válaszolunk.
Természetesen, ha valamelyik szám nem elérhetõ,
vagy foglalt, bármelyik másik
számot is hívhatja!
(Csak azok árusíthatnak,
akik elõre jelentkeztek, erre
szervezési okok miatt van
szükség).
Várunk olyan kedves vásárlókat is, akik eljönnének,
és támogatójegy (100 Ft)
megvételével, illetve a termékekért adott összeggel, és
egyéb módon is tudnának
segíteni.
(Szeretnénk, ha a támogatójegy megvásárlásának lehetõségével is minél többen
élnének, hiszen Ancsa részére a csontvelõ átültetés
után steril szobát kell kialakítani.)
A támogatójegy nem csak
a helyszínen, hanem a fenti
szervezõknél, valamint városunk több közintézményében, illetve különbözõ üzleteiben már most is megvásárolható.
Aki ezzel a lehetõséggel
nem tud élni, az alábbi számlaszámra
(1177333901047453) is utalhat kisebb,
vagy nagyobb összegeket!
A rendezvény fõvédnöke
Bende Róbert polgármester.

2013. február 1., péntek

A Magyar Kultúra Napjának
eseményei Sarkadon…
”Sarkad az én
szememmel”
A Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2012
õszén egy fotópályázatot
hirdetett, három kategóriában.
A pályázat célja volt megismerni, megismertetni településünket különbözõ szemszögbõl, perspektívából. A
beérkezett pályamûvek a mûvelõdési központ által szerkesztett színes kiadvány képanyagának egy részét képzik.
A versenyben a zsûri véleménye alapján az alábbi alkotók
részesültek díjazásban:
Sarkad természeti kincsei
kategória: Boltizár Ottó: Téli
naplemente (Fekete-Körös)
Sarkad, mint város kategória: Régensburger Fanni: A
csodát váró asszony
Sarkad, szabad fantázia
kategória: Szûcs Judit: Szabadság

Az ünnepélyes díjkiosztóra zsúfolásig megtelt a kultúrház nagyterme
A ”Sarkad az én szememmel” kiadvány alkotói:
Boltizár Ottó, Fazekas
László, Fodor Pál, Hodosi
József, Jámbor István, Karácsony Sándor, Kesztyûs
András, Kiss Albertné,
Maczák Sándor, Nagy Edit,
Nagy Imre, Régensburger
Fanni, Szûcs Judit.
Az ünnepélyes díjkiosztó-

ra zsúfolásig megtelt a kultúrház nagyterme, ahol a házigazdák teával és friss pogácsával várták a vendégeket.
A hivatalos ceremóniát követõen a magyar könnyûzene dallamai csendültek fel
Kovács Kinga, Szegedi Attila és Egri Gyula elõadásában.
(folytatás a 2. oldalon)

Balról: Szegedi Attila, Egri Gyula és Kovács Kinga

A házigazdák teával és friss pogácsával várták a vendégeket

„Vegyünk, hogy adhassunk!”
Köszönettel: a szervezõk

Jótékonysági ZUMBA
A Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint Kelemen Marcsi jótékonysági ZUMBÁRA hívja
fel Sarkad lakosságát 2013. február 7-én. A bevételt
Békési Annamária gyógykezelésére ajánljuk fel. Jöjjenek, mozogjanak!

Boltizár Ottó: Téli naplemente (Fekete-Körös)

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS, OKLEVELET
ADÓ MASSZÕRTANFOLYAM!
Indul:
Orosháza febr. 28-án, Sarkad márc. 7-én, Békéscsaba márc. 9-én
ÁR: 45.000Ft Részletfizetés, további kedvezmények!
Érd: 30/365-7510 Nyilvántartási sz.: 00777-2012

Kesztyûs András: Negyedik dimenzió

Régensburger Fanni: A csodát
váró asszony

Szûcs Judit: Szabadság
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A Magyar Kultúra Napjának eseményei...
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Ünnepélyes könyvátadás

A Sarkadi Gobelin Klub tagjainak kiállítása
(folytatás az 1. oldalról)

A Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár egy rendezvénysorozattal emlékezett meg a Magyar Kultúra
Napjáról.
Január 22-én a Sarkadi
Gobelin Klub tagjainak kiállítását csodálhatták meg a
látogatók.

A klub tagjai a tavaszi tulipánokkal

Dr. Mokán István és Török László (jobbról) Nagyszalontán, a könyvadomány átadása, illetve átvétele

A csendélet Sopronyi Lajosné munkája

A Mostar-i híd képét Táth Jánosné készítette

A tárlatot Palástiné Mester
Judit Ibolya (a kis képen), az
intézmény igazgatója nyitotta
meg. Beszédében kihangsúlyozta, milyen jelentõs az az
alkotó tevékenység, melyet a
kis csoport tagjai hétrõl hétre
folytatnak, s aprólékos munkájukkal becsempészik a csodákat, a tájakat, színeket, virágokat a kultúra otthonába.
Az intézmény egy-egy szál,
a tavasz üzenetét hozó tulipánnal köszönte meg a gobelinhímzõk munkáját.

Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulója
A Városi Könyvtárban a
Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan idén is megrendezésre került a Szép
Magyar Beszéd verseny területi fordulója. A verseny
célja az ifjúság anyanyelvi
nevelése, a beszédkultúra
javítása. Ebben az évben 5
település részvételével zajlott a nemes versengés, ahol
az alábbi eredmények születtek:
5.-6. osztályos korcsoportban:
I. Gaál Katalin Eszter Sarkad, Gyulai úti tagintézmény

II. Ponta Petra Panna Sarkad, Kossuth utcai tagintézmény
III. Martyin László Méhkerék
7.-8. osztályos korcsoportban:
I. Molnár Mónika Sarkad,
Kossuth utcai tagintézmény
II.
Kálló
Dávid
Sarkadkeresztúr
III. Török Nóra Sarkad, Kossuth utcai tagintézmény
Ezúton gratulálunk minden
résztvevõnek, valamint a felkészítõ pedagógusoknak!

Gaál Katalin Eszter

Versenyzõk és a közönség

BBMKK

Alakuló Ifjúsági Klub
Tájékoztató

Kedves Fiatalok!
Tájékoztatni szeretnélek Benneteket, hogy Ifjúsági Klub indul 14-24 éves fiatalok részére városunkban!
Minden alkalommal, különbözõ programokkal (zenés-táncos rendezvények, kézmûves foglalkozások, sport programok) várjuk az érdeklõdõket.
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Egy zenés-táncos rendezvényt szervezünk, ami
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2013.
február 15-én 15.00 órakor lesz a
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Kossuth utcai Általános Iskolában.
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Klubvezetõ
Sok szeretettel várunk mindenkit!
123456789012345678901234567890121

Értékel a zsûri

Molnár Mónika a díj átvátelekor

„A VÉN MUSKÉTÁS”
Január 23-án a Kötegyáni Baráti Kör, a Népfõiskola, a
Sarkadi Városszépítõ Egyesület, a Sarkadi Alkotókör közös
szervezésében került sor a sarkadi Városi Könyvtárban a „A
VÉN MUSKÉTÁS” címmel Pete László író, mûvésztanár irodalmi önvallomására.
Támogató: Népfõiskola Alapítvány, Lakitelek

Pete László (sötét ruhában) és (jobb oldalon) a hallgatóság

A Kölcsey Ferenc Alapítvány
pályázatot hirdetett hazai
könyvtárak (közmûvelõdési,
iskolai, felsõoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy
könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár segítõ program keretében a Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár is pályázott, s 150.000 forintot nyert.
A vásárolt magyar nyelvû könyvekkel legrégebbi, határon
túli testvérvárosunk, Nagyszalonta város Teodor Nes Könyvtárának magyar nyelvû állományát gyarapítottuk értékes tartalmú szépirodalommal, szakirodalommal és gyermekirodalommal.
Az átadásra 2012. december derekán került sor Nagyszalontán, ahol Dr. Mokán István alpolgármestertõl Török László, Nagyszalonta város polgármestere vette át a könyveket.
BBMKK

SARKAD
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100. születésnapja alkalmából köszöntötték
Márta Lászlónét

Rövid híreink

A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének
vezetõsége tisztelettel meghívja az egyesület tagjait
2013. február 8-án (péntek)
14.00 órától a hagyományosan megrendezendõ BATYUS FARSANGI JELMEZBÁLBA.
Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Sarkad,
Vár u. 2/b.)
A jelmezeseket díjazzuk!
ZENE! TÁNC! TOMBOLA!
A zenét szolgáltatja: JUHÁSZ IMRE.
Jelentkezni a szerdai fogadóórán 9.00 - 11.00 óráig.

A 255/2008. (X. 21.) kormányrendelet értelmében
Magyarország Kormánya –
az Idõsügyi Tanács kezdeményezésére – 2009. évtõl
vezette be a 90., a 95. és a
100. életévüket betöltött állampolgárok (szépkorúak)
jubileumi köszöntését.
Ennek megfelelõen 2013.
január 4-én az önkormányzat részérõl Bende Róbert
polgármester és Sipos
Kornélné dr. aljegyzõ személyesen köszöntötte Árpád fejedelem téri otthonában Márta Lászlóné sarkadi lakost
100. születésnapja alkalmából, kifejezve szépkorú polgárunk iránti tiszteletünket és
hálánkat.
A köszöntés alkalmával a
Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök által aláírt emléklap, valamint az önkormányzat személyes ajándéka került átnyújtásra.
Az önkormányzat képviselõi ismét megtapasztalhatták, hogy az ezüsthajú szépkorúak szíve bizony aranyból
van, s ahogy gyengült a kar,
úgy erõsödött a lélek, ahogy
romlott a memória, úgy bõvült a tapasztalat, ahogy hajlott a hát, úgy egyenesedett
a gerinc és ahogy romlott a
látás, úgy javult az éleslátás.
Ezúton is kívánunk az ünnepeltnek jó egészséget és
további boldog éveket.

Születésnapi jókívánságok
szófordulata: élj 100 évig, így
koccintsunk a századikon,
kívánok még 100-at, stb, stb...
Ugye ismerõs...
Hogy mennyi az esélyünk
a 100. életkor elérésére, azt
sokan - tudományosan és tudománytalanul - vizsgálták.
Egy hitelesnek mondható
kutatás szerint (Kislexikon)
az életkor hosszának alakulásában bizonyos összefüggések figyelhetõk meg.
Aki 25 éves lett, és ekkor
egészséges, az még 38 évet
remélhet magának; a 30 éves
ember, hasonló körülmények
mellett 34 évet, a 40 éves 26ot, az 50 éves 20-at, a 60-as

Hallotta?
MEGHÍVÓ

Szépkorú jubileumi köszöntése

Széljegyzet

3.

Dr. Vass Györgyné
elnök

Figyelem, nem csak
cukorbetegeknek!
Értesítem az egyesületünkkel szimpatizálókat, egyesületünket segítõket, hogy a kapott 2012. évi adó 1% felhasználására vonatkozó beszámolói kötelezettségünknek eleget tettünk.
Az adó 1% összegét nagy
tisztelettel megköszönöm
mindazoknak, akik felajánlották azt egyesületünk céljainak eléréséhez, megvalósításához.
Kérem amennyiben tehetik,
ebben az évben is a CUKORBETEGEK SARKADI
EGYESÜLETE, SARKAD,
ANTI ÚT 21 sz. ADÓSZÁM:
18381463-1-04 részére
ajánlják fel.
13-at, a 70-es 8-at, a 80-as
négyet, a 90-es kettõt, mig a
100 éves már csak hónapokat.
Százezer 25 éves korában
egészséges ember közül egy
lesz 100 éves, kettõ 99, öt 98,
mig 740 éri el a 90-et, 12000
a 80-at, s csaknem 40 ezer a
70-et.
Tehát ritka kivétel, amikor
egyes emberek túlélik századukat. Ezek között vannak
persze nevezetes emberek
is, mint Hippokrates 104,
Shevreul 105 és mások.
Az életkor átlagos meghosszabbítására óriási befolyása van a közegészségtannak, s elsõ sorban a csecsemõkor megvédésére szolgáló intézkedéseknek, azután a

sport

sport

Egyéni biliárd verseny volt

járványok elleni-, továbbá a
helytelen élet- és munkaviszonyok ellen indított harcnak. Az életkor különbözõképpen alakul a föld egyes
klimái szerint, de az emberfajok szerint is. Az egyes
egyének életidejére nagy befolyással van az öröklés is, a
hosszú életkor egyes családok kiváltsága.
A nõk átlagos életkora jóval hosszabb, mint a férfiaké, s mintegy 178 nõ lesz 90
éves, amig 100 férfi eléri
ezen kort, s 155 nõ éri el a
századik évet, mig 100 férfi
életkora emelkedik az aggkorig.
A hosszú életkor elérése
napjainkban már nem a fan-

tázia birodalmába tartozik.
Ha csak a bioboltok forgalmát nézzük, egyre többen
vannak, akik szeretnének
legalább 100 évet megérni.
De az ember a hosszú életkor elérésének reményében
képes a természet biológiai
folyamataiba is „belenyúlni”.
Úgy hírlik a világ lassan
legvirágzóbb illegális üzletága az emberi szervekkel
való kereskedelem. Egyre
nõ a beteg testrészüket
egészségesre cseréltetõk és
azt megfizetni képesek tábora és egyre nõ azok tábora,
akiket emiatt megnyomorítanak, vagy újabban egyszerûen megölnek...
-fal
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Asztalitenisz Városi Csapatbajnokság
végerdménye
A Pelikán ASK városi csapatbajnokságot rendezett az 1.
sz. Általános Iskola tornatermében, melyet 3 fordulóban folytatott le 2012.12.18-tól 2013.01.04-ig.
A verseny végeredménye:
I. Hélia (Viktor Gyula, Viktorné V irág Ágnes, Kovács
Sándor) 4 1 0 9 pont, II. Extra (Fodor Attila, Dr. Sipos
Lajos, Boldog Angelika) 4 1 0 9 pont (rosszabb szett
arány), III. Játékos (Varga József, Orosz Zsolt, Boros Gábor)
3 0 2 6 pont, IV. Mézengúz (Müllek Zoltán, Gácsi Zoltán,
Gyulavári Imre) 1 1 3 3 pont, V. Pinokkió (Brád Mihály, Kovács Imre, Oláh Imre, Virág Krisztián) 1 1 3 3 pont, VI. Gold
(Csillag István, Kovács Zsolt, Kovács Marci) 0 0 5 0 pont.

Varga József elnök

Értesítem egyesületünk tagjait, hogy a következõ egyesületi gyûlésünket 2013. február 13-án (szerdán) 14.00
órától tartjuk.
Vendégünk lesz a 77. Elektronika Kft. képviselõje, aki
lehetõséget biztosít a DCONT típusú vércukormérõ
készülékek cseréjére.
Meghívott vendégünk lesz
még Soltész Nagy Mariann,
aki az Aloe Vera termékek
hatásairól tart bemutatóval
egybekötött ismertetõt.
Mindenkit szeretettel várunk.
Major József
az egyesület elnöke

Meghívó
A Sarkad és Kistérsége Kerékpáros Egészségmegõr-

zõ Ifjúsági Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja
minden tagját, leendõ tagját
2013. február 9-én (szombaton) 15.00 órakor kezdõdõ
közgyûlésére. Határozatképtelenség esetén a közgyûlés
16.00 órai kezdettel kerül
megrendezésre.
Helye: Sarkad, Zsarói u. 57.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület
2012. évi munkájáról
2. Beszámoló a 2012. évi
gazdasági munkáról
3. 2013. év tervei
4. Új tagok felvétele
5. Tagdíj megállapítása, befizetése
6. Hozzászólások, egyéb
Minden érdeklõdõt szívesen
látunk, tagjaink megjelenésére feltétlen számítunk!
Tisztelettel: Az Egyesület elnöksége

Matyika Anna elnök

Mozgáskorlátozottaknak
Ha kicsit megkésve is, de
kívánunk minden tagunknak
boldog, békés, egészséges,
gazdag 2013-as évet.
Értesítjük tagjainkat, hogy
2013. január 21-tõl ismételten tartjuk a fogadóóráinkat, minden hétfõn 13.00
órától 16.00 óráig a Vasút
u. 11. sz. alatt. Várjuk tagjainkat az elmaradt és az ez évi
tagdíjbefizetésekkel.
2013. február 8-án 9.30
órai kezdettel a Prima
Protetika Kft. segítségével
ORVOS-BETEG találkozót
szervezünk, melynek helyszíne szintén a Vasút u. 11. sz.
Jelentkezni lehet fogadóóráinkon, vagy a 06/70/3343393-as telefonszámon.
Tisztelettel:

Doba Mihályné
szervezetvezetõ
Még egy hír - mozgáskorlátozottaknak és minden érdeklõdõnek! Február 4-én a
fogadóóránkon elbeszélgetést tartunk “Hogyan védjük
egészségünket tisztán és
egyszerûen?” Gyógynövényekkel, táplálkozás-kiegészítõkkel és az aloe vera termékek gyógyhatásával is
megismerkedhetünk. Mindenkit szeretettel várunk!

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

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

MEGHÍVÓ lovasok közgyûlésére
Tisztelt Tagtársunk!
Versenyzõk az asztalnál és a hölgyek, akik a háttérbõl segítették a
verseny sikeres lebonyolítását (kis képen)
2013. január 12-én került
megrendezésre a Hangulat
Presszó egyéni biliárd versenye, melyen az alábbi eredmények születtek: 1. Balogh
Alfréd, 2. Kölüs Attila, 3. Varga János, 4. Puj Krisztián. A
szervezõk ezúton is gratulálnak az elért eredményekhez
és minden résztvevõnek
megköszönik a versenyre
történt nevezést.

A Lovas- és Fogathajtó
Szabadidõs Sportegyesület
(Sarkad) 2013. február 8-án
18 óra 00 perckor közgyûlést
tart, a Közétkeztetési Intézmény ebédlõ helyiségében
(5720 Sarkad, Kossuth utca
25.), melyre tisztelettel meghívunk.
Napirendi pontok:
1./ 2012. évi beszámoló
elfogadása
2./ 2013. évi költségvetés
elfogadása

3./ 2013. évi tagdíj megállapítása
4./ 2013. május 1-jei rendezvény ismertetése, megvitatása
5./ Bejelentések
Határozatképtelenség
esetén a közgyûlés újbóli
összehívására ugyanezen
a napon és helyen 18 óra
30 perckor kerül sor, változatlan napirendi pontokkal.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel
megjelenésedre feltétlenül
számítunk.
Váczi Erzsébet elnök

Zöldhulladék és építési
törmelék elhelyezés
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városgazdálkodási Iroda
Sarkadkeresztúri úti telephelyén az alábbi szolgáltatásokat
tudjuk nyújtani a város lakosságának:
- Zöldhulladék elhelyezése térítésmentesen lehetséges,
mely hulladék nem tartalmazhat más idegen anyagokat.
KIZÁRÓLAG LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK!
- Építési törmelék (iner törmelék) elhelyezése térítés ellenében 1.000 Ft/m3, mely a Városgazdálkodási Iroda (Sarkad, Veress Ferenc u. 26.) alatti irodájában fizethetõ ki.
Mindkét esetben a telephely kedden és csütörtökön 7.00 10.00 óráig van nyitva.
Városgazdálkodási Iroda

