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Farsangi projekt a Szalontai Úti Óvodában
Február 11-22. között minden napra jutott érdekesség

,A férfi sorsa a nõ...… Mi, férfiak ezt a sorsot várjuk,
erre készülünk, küzdünk érte és élvezzük édes gyümölcsét!”
Jókai Mór

Kedves Sarkadi Hölgyek!
Jókai Mórnál szebben talán nem is lehetne fogalmazni, amikor Önökre gondolunk, mert Önök nem csak adják az életet,
hanem éltetik is azt, szeretettel, gondoskodással és simogatással, hogy rohanó világunkban az Önök személyében mindig
legyen egy kis sziget számunkra, férfiak számára, a nyugalom,
a gondoskodás, a szeretet szigete.
Még akkor is, ha mi férfiak évente egyszer szoktuk megfogalmazni, elismerni, s köszöntõ ürügyén közreadni: a szeretetet, a gyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori lemondást és
a szépséget a nõk, Önök testesítik meg!
Minden esztendõ március 8-a a Nõk Napja, s ilyenkor kitüntetett figyelem árad Önök felé, egy szál virág, vagy egy
kedves szó formájában, hisz így illik. Persze mi férfiak feltehetjük a kérdést, és az év többi napján? Pedig Önök az év mind
a 365 napján vágynak a megértésre és a kedvességre. Mert a
nõk arra születtek, hogy szeressék õket, amit százszorosan viszonoznak feleségként, anyaként, barátnõként.
Mikszáth egyszer azt írta: „Az asszony és a cserép hamar
eltörik ”. Figyelmeztetõ szavak ezek minden férfi számára,
feladatot és kötelességet is jelentenek, megértést és azonosulást, de nem csak a nõnapon, hanem az esztendõ minden napján, mert egy férfinak állandóan keresnie kell a megfelelõ alkalmat, keresnie kell a szavakat, amelyekkel méltóképpen szólhat a nõrõl, a Nõhöz.
S bár a szavak végesek, de biztosíthatjuk Önöket, hogy a
férfiak Önök iránti hódolata véget nem érõ. Köszönjük Önöknek, hogy voltak, vannak és lesznek!
Móra Ferenc gondolatait idézve: „A nõ addig szép, amíg
szeretik ”. Reméljük, hogy sarkadi férfitársaink gondoskodnak
róla, hogy Önök mindig szépek legyenek!

2013. február 11-22. között
farsangi projektet valósítottunk meg a Szalontai Úti Óvodában. A farsang ünnepének projekttel történõ megvalósítását ebben a formában
az elõzõ tanévben kezdtük
el. A jó tapasztalatok megerõsítettek bennünket abban,
hogy folytassuk ezt a megkezdett hagyományt.
A projekt elsõ hete a hagyományok õrzésérõl, ápolásáról szólt. Megismerkedtek a gyerekek a farsangi
idõszak jelentésével, eszközöket, dekorációt készítettünk, valamint mindhárom
csoport elkezdte a készülõdést a farsangi mûsorra. A
második héten az egyhetes
farsangi mulatságra került
sor. Hétfõn pizsamanapot tartottunk, amelyre egyre több
szülõ figyelt oda, és biztosította gyermekének a kelléket.
Kedden fordított nap volt, a
fiúk lányos ruhába, a lányok
fiús ruhába öltözhettek. Szerdán meglátogattak bennünket az elsõ osztályosok. A
gyerekek együtt készítettek
zajkeltõ eszközöket, majd az
iskolások megtekintették az
ovisok farsangi mûsorát. Az
idõ kegyes volt hozzánk, így
elkísértük az elsõsöket az iskolába. Séta közben „zajt keltettünk” az elkészített eszközökkel.
Csütörtökön rendeztük a
jelmezbált. Pozitív változás
volt az elõzõ évekhez képest,
hogy sok kisgyermek tudott
jelmezbe öltözni, amiért köszönet illeti a szülõket, akik
maximálisan jó partnerek
voltak. A jelmezbál napján
az óvodában fánkot sütöttünk a gyerekeknek, aminek
igen nagy sikere volt. Péntekre kiszebáb égetést terveztünk. Számításainkat az
idõjárás keresztül húzta,
ezért ezt a tevékenységet a
következõ héten tudtuk megvalósítani, elûzve ezzel a telet. A hét folyamán az óvoda

Bende Róbert
polgármester

Dr. Mokán István
alpolgármester

Mórocz Tibor Attila
alpolgármester

Meghívó

Kossuth Lajos bronz mellszobra-Sarkad

1848 - 1849

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2013. március 15-én
(pénteken)
10.00 órai kezdettel
az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezendõ városi megemlékezésre.

Bende Róbert
polgármester

ÜNNEPI PROGRAM:
- Himnusz,
- irodalmi mûsor ((a Bartók Béla
Mûvelõdési Központ színjátszó
csoportjának közremûködésével
– Ünnepi beszédet mond:
Bende Lajos
fõmérnök, a Körös-Berettyói
Vízgazdálkodási Társulat
igazgatója
– A Kossuth-szobor megújult
talapzatának felavatása
– Koszorúzás
– Szózat

dolgozói a gyerekekkel
együtt minden tevékenységben részt vettek, amit itt is
szeretnék megköszönni nekik, hisz a nevelésben na-

gyon fontos a személyes példaadás.

Boldogné
Varga Annamária
tagóvoda vezetõ

Tájékoztató a Kistérségi
Startmunka minta program
lehetõségeirõl
Tisztelt Sarkadi Lakosok!
Bende Róbert polgármester tájékoztatja a sarkadi lakosokat, hogy a 2013. évi Kistérségi Startmunka minta program
keretében az önkormányzat által elkészített, benyújtott pályázatot a Belügyminisztérium pozitív elbírálásban részesítette.
A Kistérségi Startmunka minta program keretein belül a
mezõgazdasági projektben 70 fõ, a közút karbantartási projektben 30 fõ, a mezõgazdasági földút projektben pedig 70
fõ foglalkoztatására kerül sor napi 8 órában.
A foglalkoztatás idõtartama: 2013. március 1. – 2013. december 31.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyes ügyintézésre a Polgármesteri Hivatalban hétfõtõl – péntekig délelõtt
8.00 – 12.00 óra között van lehetõség.
Kérjük az ügyintézési idõ betartását, ezzel elõsegítve a
zavartalan munkavégzést.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki és Beruházási Osztály
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90. születésnapja alkalmából köszöntötték
Ágoston Jánosnét

2013. március 8.,PÉNTEK

Nótaest Sarkadon

Szépkorú jubileumi köszöntése

Balról: Dr. Szabó László, Bende Róbert, az ünnepelt és fia

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.
február 1-jén az önkormányzat részérõl Bende Róbert
polgármester dr. Szabó
László idõsügyi tanácsnok
köszöntötte Hajdú utcai otthonában Ágoston Jánosné
sarkadi lakost 90. 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 jó
egészséget és további boldog éveket.
Polgármesteri Hivatal

Baba-mama klub indult az
Epreskerti oviban
A TÁMOP-5.2.3-A-11/12011-0002 jelû „Együtt gyermekeink jövõjéért”- a
Sarkadi Kistérség integrált
programja keretében BABA
– MAMA klubot indítottunk,
melynek az Epreskert Utcai
Óvoda „Nyuszi csoportja” ad
helyet (5720 Sarkad, Epreskert u. 2.).
Alakuló foglalkozás: Az
elsõ klubfoglalkozásra 2013.
január 31-én került sor, melyre szép számmal látogattak
el édesanyák gyermekeikkel,
de jöttek nagymamák és
apukák is.
A rövid köszöntõ és bemutatkozás után az EPRES KERTI BABA-MAMA KLUB

Balogh István
Bondár Sándor
Dénes Erzsébet
Fekete Zoltán
Rácz Erika
Szappanos Gáborné
Mûsorvezetõ: Csilla
Kísér: Ötvös László és cigányzenekara
Belépõdíj: 800 Ft

AZ ÉV HANGJA A SARKADI
KISTÉRSÉGBEN
Projekt azoznosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0063

letõen: vidám, kedves foglalkozásokkal, izgalmas elõadásokkal várom a babákat
és a mamákat (elõadóink
lesznek:
pszichológus,
dietetikus, gyermekorvos,
védõnõ, logopédus).
Egy olyan közösséget szeretnék kiépíteni, ahol az anyukák érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Klubfoglalkozásaink alkalmával megbeszélhetik örömeiket, gondja-

Véradás lesz Farsang a Gyulai úti iskolában
„Mintha az ég is mosolyogna,
hol ember-emberen segít,
ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.”

Tisztelt Véradók!

Dénesné Keresõ Irén
Fodor Attiláné

Fellépnek:

Fõvédnök: Bende Róbert polgármester
Szervezõ: Fekete Zoltán

házirendjének és munkatervének ismertetését felhõtlen játék követte.
Öröm volt nézni, ahogy
anya – gyermek önfeledten
játszik, miközben mindenki
jól érezte magát.
Elképzeléseim a jövõt il-

2013. február 22-én télûzõ
mulatságot rendeztünk az iskola tanulói és szüleik részvételével. A rendezvényen
részt vettek az Epreskert utcai óvoda nagycsoportosai
is. Az alsós tanulók nagy része jelmezbe öltözött. Kifogyhatatlan ötletek sokasága vonult fel a zsûri és a közönség elõtt. Négy osztály
csoportosan lépett fel. Képviseltette magát a tavasztündér, több királykisasszony és

Helye: Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
(Sarkad, Vár u. 2/b.)
Ideje: 2013. március 22. (péntek) 17.00 óra

Várjuk a magyarnóta kedvelõ közönséget!

ikat, kicserélhetik tapasztalataikat és újakat szerezhetnek
a gyermekneveléssel és
egyéb témákkal kapcsolatban.
A kreatív klubfoglalkozások alkalmával pedig kikapcsolódhatnak, feltöltõdhetnek – egy kicsit maguk is újra
gyerekek lehetnek. A gyermekek felügyeletét az óvoda
dolgozóinak segítségével
biztosítottuk.
A klubfoglalkozások idõpontjai: A soron következõ
alkalmat plakátokon hirdetjük a város több pontján,
megjelölve az aktuális témát,
esetlegesen meghívott elõadó személyét – kérem figyeljék hirdetményeinket és
vegyenek részt programjainkon.

Kerekesné Boros
Gabriella
klubvezetõ

Tájékoztatjuk Önöket, Véradókat, és beteg embertársainkon segítõ leendõ elsõ
véradókat soron következõ
véradásunkról.
Idõpont:
I. 2013. 03. 13. (szerda)
800-1200-ig.
II. 2013. 03. 21. (csütörtök)
800-1200-ig.
Donorfelvétel: 1130
Helye: Vöröskereszt Székház (Sarkad, Vasút u. 17.)
Tisztelettel:

Újra szól a magyar nóta!

pókember. Láttunk hagyományos busójárást, nagy sikert arattak a hawaii lányok,
a legkisebbek a disznók rémeként mutatkoztak be. A
zsûri a saját kezûleg készített, ötletes produkciókat jutalmazta értékes díjakkal. A
diákönkormányzat gondoskodott szendvicsrõl és üdítõrõl, a szülõk pedig házi süteményekkel kedveskedtek a
gyerekeknek. A rendezvény
tombolasorsolással zárult.

Köszönjük a süteményeket
és a felajánlott tombolatárgyakat a kedves szülõknek!
A felsõ tagozaton is megrendezésre került a farsang.
A mulatság a csoportos produkciókkal indult. Négy csoport szerepelt. Láttuk az 5.
osztályosokat táncolni, a 6.
d osztály meséket mutatott
be. A 6. e osztály vámpírokká változott. A 7. d Gospelkórussá alakult. Ezek után az
egyéni felvonulók jöttek. Elõször egy szelektív hulladékgyûjtõ, majd „Magam Vagyok” címmel egy nagyon
mulatságos „Cuki vagyok”
felirattal táncoló „óriás” baba.
A zsûrinek itt is nehéz dolga
volt. A csoportos fellépõknél
két elsõ és két második helyezést hirdetett. Elsõ helyezett a
6. d és a 7. e, második az 5. d
és a 6. e. Mindkét egyéni produkciót díjazta a zsûri.
A tanulók nagyon jól érezték magukat. Diszkóval folytatódott a buli, melyet tombolasorsolás szakított félbe. Sok
értékes és apró tárgy került
kisorsolásra. Köszönjük a diákönkormányzatnak a segítséget és a szervezést!

Gyulai úti Általános Iskola

A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR „AZ ÉV HANGJA A SARKADI KISTÉRSÉGBEN” címmel szavalóversenyt hirdet.
Jelentkezni a Sarkadi Kistérség valamennyi településérõl
korlátlan számban lehet. Szakmai zsûri tart válogatást, így
juttatja tovább a döntõbe a versenyzõket – korcsoportonként
5-5 fõt.
„AZ ÉV HANGJA” kupa - korcsoportonként - vándorol évente a nyertesek között. Várjuk a jelentkezõket az alábbi korcsoport-bontásban:
I. korcsoport (1-2 osztály)
II. korcsoport (3-4 osztály)
III. korcsoport (5-6 osztály)
IV. korcsoport (7-8 osztály)
V. korcsoport
(felnõtt, azaz 14 évtõl - nyugdíjas korig)
VI. korcsoport (nyugdíjasok)
Nevezni név, lakcím, elérhetõség, korcsoport feltüntetésével (bármilyen verssel) az alábbi elérhetõségeken lehet:
postán - Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár (5720
Sarkad, Pf.: 4)
e-mail - informacio@sarkadi-konyvtar.hu
személyesen - Könyvtár - Sarkad, Vasút u. 1.
Nevezési határidõ - 2013. március 14.
A válogatás dátuma 2013. március 25. és 26., a pontos
idõpontról mindenkit értesítünk!
2013. április 10-én derül ki, hogy korcsoportonként ki lesz
„AZ ÉV HANGJA” a Sarkadi Kistérségben.
Bõvebb felvilágosítás a könyvtárban!

„Mire jó az internet?”
Az álláskeresés, az élethosszig tartó tanulás, a közhasznú információk, a modern kapcsolattartási lehetõségek, az elektronikus ügyintézés már nem ismeretlen
fogalmak számunkra.
Számos formája van azonban
annak, hogy ki mire tudja használni az internet adta lehetõségeket. Ahhoz hogy megtudd,
neked mire jó az internet, jelentkezz tanfolyamunkra!
Most minimális önerõvel
(600 Ft/30 óra) számos kérdésre megtalálhatod a választ, többek között ezekre is:
Lehet nélküle élni? - Lehet,
de nem érdemes!
Rohan az idõ? - Tarts lépést a változásokkal!

Magányos vagy? - Közösségi oldalakon rád találnak
régi barátok!
Szeretnéd bejárni a Földet? - Tervezd és szervezd
meg az utat!
Nincs elég idõd ügyintézésre? - Foglalj idõpontot
interneten!
Miért intézzem elektronikusan? - Biztonságos, kényelmes, gyors, ingyenes!
Öreg vagyok már ehhez? Erõsíti a szellemi képességeket!
Még számos kérdésre választ kaphatsz!
Bõvebb felvilágosítás a
könyvtárban hétfõn és pénteken 12.00 és 15.00 óra között Gyebnár Györgyné Ildikónál, vagy e-mailben:
mentor@sarkadikonyvtar.hu
(Aki önállóan regisztrált a
www.tudasodajovod.hu oldalon, az jelezze a fenti idõpontban személyesen, vagy
e-mailen.)
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Hallotta?
Rövid híreink

Adys Csillag születik
A színfalak elõtt és mögött
Középiskolánk ismét meghirdette az Adys csillag születik tehetségkutató versenyt.
Bármilyen, színpadon néhány
perc alatt elõadható produkcióval lehetett jelentkezni.
Az elõkészületek Hortobágyi Istvánné tanárnõ vezetésével folytak. Az eseményre február 27-én került sor a
Bartók Béla Mûvelõdési Központ nagytermében, amely
zsúfolásig megtelt érdeklõdõ
felnõttekkel, diákokkal. Zámori
Ida igazgatónõ meleg hangú,
lelkesítõ köszöntõje után kezdetét vette a verseny.
Bár a népes mezõnyben a
mûsorszámok javarészt
könnyûzenei dalok voltak, a
repertoárt némileg tarkította

páros és csoportos néptánc,
hegedûszóló, humoros jelenet és látványos homokrajz.
A Bende Róbert polgármester úr vezette zsûri szüntelenül munkálkodott. Minden
produkció után szóban is értékelte a fellépõket. Elmondta
erényeiket, hibáikat és útmutatást adott a jövõre nézve.
Az utolsó mûsorszámot
követõen a zsûri visszavonult
döntéshozatalra. Ezalatt az
iskola színjátszó szakköre és
a 12.B szórakoztatta a nagyérdemût.
Jómagam az egész rendezvényt a színfalak mögül
szemléltem. Igaz ugyan,
hogy nem azt láttam és hallottam, mint a nézõtéren ülõk,

mégis sok „szépségnek” lehettem részese.
Talán az öreg zongora sem
bánta, hogy általában álldogálásra kárhoztatott fáradt
lábait most többször is kénytelen volt megmozgatni. Színpadra kerülhetett. Rég nem
érintett (szív)billentyûin fiatal
kezek fürge ujjai szaladgáltak. Lámpalázas volt. Bensõjében valami kalapálni kezdett, húrjai megfeszültek, de
rekedt zongoratorkát most
csengõ-bongó vidám hangok hagyták el (megtöltve a
termet), miközben magát
ébenfeketének érezte – a reflektorfényben. Késõbb a
színfalak mögül szeretettel,
féltõn aggódva hallgatta végig ifjabb kollégájának, a
hegedûnek csodálatos játékát. Büszke volt annak sikerére, mint ahogyan a suhanc
gitárok is kivívták tiszteletét…
A zsûri végül a következõ
döntést hozta:

1. Szabó Bence, Dóczi Dávid
2. Karkus Tamás, Czesznak
Zsolt, Földesi László, Vadas
László
3. Rácz Zoltán
4. Papp Ágnes, Gavra Dávid
5. Ottlakán Renáta, Gurzó
Dávid
6. Porumb Helga, Máté Gábor
Közönségdíjas lett:
1. Karkus Tamás
2. Szin Attila
3. Papp Ágnes
Szponzoraink jóvoltából
diákjaink értékes ajándékokkal térhettek haza.
Támogatóink voltak:
– Doxabo
– Virág cukrászda
– Polgárõrség
– A Sarkadi Középiskoláért Alapítvány
Köszönjük segítségüket.

Nagy Ferenc

NYOLCADIKOSOK
FIGYELEM !
A Bartók Béla Mûvelõdési Központ Társastánc tanfolyamot indít nyolcadik
osztályosok részére
A tanfolyam keddi és csütörtöki napokon 14.30 órától kezdõdnek.
Az elsõ foglalkozás idõpontja beiratkozással együtt:
2013. március 19. (kedd)
14.30 óra.
A táncot Csáki Katalin táncpedagógus oktatja.
A tanfolyam díja: 4600 Ft.
BBMKK

Nõnapi rendezvény
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete
vezetõsége 2013. március
23-án (szombat) 12.00 órai
kezdettel, ebéddel egybekötött Nõnapi rendezvényt tart,
melyre ezúton tisztelettel és
szeretettel meghívja sorstársait, hozzátartozókat, ismerõseit.
Helye: a Közétkeztetési Intézmény ebédlõje.

Ebéd, zene, kávé, tombola.
Részvételi díj: 1.600 Ft/fõ.
Jelentkezni lehet: 2013. március 20-ig a fogadóórán vagy
a 06/70/334-3393-as telefonszámon.
Szeretettel várunk mindenkit!

Doba Mihályné, szervezetvezetõ

Anyakönyvi hír
Házasságkötések:
Dobi Zsuzsanna Hajnalka
(Sarkad) és Szõke János
Barna (Sarkad)
Farkas Anikó (Sarkad) és
Peres Péter (Sarkad)
Papp Zita (Sarkad) és Oláh
Jenõ (Sarkad)

Közös névnap és
nõnap
A Református Szociális
Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubja (Veress S. u.
17.) 2013. március 14-én
(csütörtök) du. 13.00 órakor
közös névnapot és nõnapot
tart.
Zenél: Major József

Szeretettel várjuk kedves
klubtagjainkat!

Köszönjük az adók 1%-át
A különdíjas Karkus Tamás
Az Idegen Nyelv Oktatása
Alapítvány megköszöni az
elõzõ évben tett felajánlásaikat, melyet angol és német
nyelvkönyvek, hang anyagok vásárlására fordítottunk
általános és középiskolás
tanulók részére.
Kérjük, adója 1%-ával továbbra is támogassa célunk
megvalósítását, hogy minél
több gyermeknek adjunk
esélyt az idegen nyelv elsajátításához! Adószámunk:
19056542-1-04

Fellépõk

Az elsõ helyezettek: Szabó Bence (jobbról)
és Dóczi Dávid
A zsûri

Francia nap

Közösségi szolgálat

Iskolánkban a francia nyelvet tanuló fiatalok számára a
gyertyaszentelõ
(la
chandeleur) ünnep jegyében
pedagógusaink – Juhász
Annamária, Szûcs Kinga,
Nagy Erzsébet – francia napot szerveztek.
A diákok csapatokat alkotva játékos vetélkedõ keretében mérték össze tudásukat.
Többek között a helyszínen
plakátot kellett készíteniük.
(Ezek késõbb közszemlére is
kerültek.) Tesztet töltöttek ki
Franciaországgal kapcsolatban, és volt hallás utáni értés is. Végül a legkellemesebb (bár munkaigényes)
feladat következett: a pala-

A Nemzeti Köznevelési
Törvény új rendelkezése
szerint azoknak, akik 2016.
január elseje után fognak
érettségizni, összesen 50
órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük középiskolás éveik alatt a 9-11. (a
két tanítási nyelvû osztályokban a 9-12.) évfolyamon. E
rendelkezés a jelen tanévben egyelõre csak a középiskola 9. osztályosait érinti.
A közösségi szolgálatot
közintézményeknél, civil- és
egyéb szervezeteknél lehet
teljesíteni. Ennek szellemében iskolánk felvette a kapcsolatot, majd együttmûködési megállapodást kötött az
alábbiakkal:
– Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
– sarkadi óvodák,
– Kossuth utcai Általános
Iskola és tagintézményei,
– Kistérségi Humán Szolgáltató Központ,
– Sarkadi Horgász Egyesület,
– Katasztrófavédelem.
Tervezzük
még
a
Lovasklubbal és a Vöröskereszttel történõ együttmûködést is.
A közösségi szolgálat intézményi koordinátora Balogh Endre tanár úr. Elmondta, hogy a szülõk részletes tájékoztatást kaptak, s
alá kell írniuk egy jóváhagyó
nyilatkozatot. Minden tanuló
rendelkezik úgynevezett tevékenységi naplóval. Egyegy alkalommal minimum 1,
maximum 3 órát teljesíthetnek – természeten tanítási
órán kívül. (A nyári, õszi, téli,

csintasütés. Ezt a francia hagyományok szerint végezték
– legalábbis próbálkoztak
vele. Nevezetesen: a palacsinta „röptés” megfordítása
közben a másik kézben
pénzérmét kell tartani. Sikeres attrakció esetén gazdagságra számíthatunk… Ám,
ha mégsem, akkor is jóllakunk palacsintával. Ettek-ittak
a fiatalok, miközben zenét
hallgattak. Jó hangulatban
telt el a délután. A vetélkedõt
holtversenyben a Les
scientifiques és a Sans
crêpes csapat nyerte. Második lett a La Poêle, harmadik
pedig a L’eau de vie. Gratulálunk.
Nagy Ferenc

Megszûnt a beázás
Középiskolánk tornaterme esõ és hóolvadás esetén rendszeresen beázott. Ez nem csak kellemetlenséget okozott,
hanem balesetveszélyt is jelentett a tornacsarnok használói számára. Sokszor zsámolyokból valóságos barikádot
kellett építeni a tócsák elkerülése céljából.
Mára a probléma megoldódott.
Boldog Imre (Kaméleon Trend - használtruha) és Bende
Zsolt (Euro bazár) „begyógyította” a tetõ sebeit. Köszönjük
szépen önzetlen segítségüket.

Iskolavezetés

tavaszi szünetben is tevékenykedhetnek.)
A könnyebb együttmûködés érdekében a közintézményeknél és egyéb szervezeteknél mentor segíti a diákokat. (Felméri az igényeket,
a feladatokat, a létszámot, az
idõpontot stb.)
A gyerekek az iskolában
kihelyezett táblázat alapján
választhatnak maguknak helyet, idõt, tevékenységi területet. A mentor irányításával
elvégzik a feladatokat, aki a
naplójukban leigazolja azt.
Diákjaink voltak már a
Gyulai úti Idõsek Otthonában,
ahol farsangi dekorációt készítettek, „pótunokaként” beszélgettek vagy társasjátékoztak a bentlakókkal. Részt
vettek az óvodák és az általános iskola farsangi elõkészületeiben és a rendezvényeken. A Horgász Egyesület közgyûlésén tombolát
árusítottak.
A további tervek között
szerepel narrátori szerep ellátása a Sarkad TV-nél, közremûködés névadóünnepségeken, kiállítás megnyitókon.
A közösségi szolgálattal
kapcsolatos eddigi visszajelzések igen pozitívak. Szívesen fogadják diákjainkat, õk
pedig – tapasztalataink szerint – örömmel segítenek.
Az Ady Endre – Bay Zoltán
Középiskola és Kollégium
köszönetét fejezi ki a közintézmények, szervezetek vezetõinek, dolgozóinak készséges, segítõ támogatásukért.

Nagy Ferenc

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete
köszöni mindenkinek, aki az
elõzõ évben a befizetett adók
számunkra átutalt 1%-át
megsegítésünkre utalta. Kérjük, akik a 2013. évben is
segítik sorstársainkat – adóbevallásukban jelöljék adószámunkra rendelvényüket.
Adószámunk:
19052500-1-04

Doba Mihályné, szervezetvezetõ
A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület tagsága és vezetõsége nevében
tisztelettel megköszönöm
egyesületünk támogatóinak,
hogy 2012-ben is segítettek
bennünket adójuk 1%-ának
felajánlásával.
Kérem, továbbra is támogassák egyesületünket céljainak megvalósításában adójuk 1%-ával.
Adószámunk:
18384686-1-04

Perei Károlyné, elnök
Sarkadi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület a hatékonyabb
tûzvédelmi feladatok ellátása érdekében továbbra is
várja a vállalkozók anyagi lehetõségeik keretén belüli segítségét.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is számítunk a város lakosságára, az adóalapjuk 1
%-ának felajánlásával.
Számlaszámunk: OTP Bank
Nyrt. 11733175-2000562900000000
Tisztelettel és köszönettel:

Tarcali Mihály, elnök
A Sarkadi 1. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
ezúton köszöni a támogatást
mindazoknak, akik az elmúlt
évben adójuk 1%-ával segítették az alapítvány munkáját. Alapítványunk ebben az

évben is kéri, hogy támogassák, hiszen az Önök segítségével biztosítjuk az iskola tehetséges tanulóinak a különbözõ versenyekre való bejutását, nevezéseit, amit a gyerekek az iskola hírnevének
öregbítésével, igen szép
eredmények felmutatásával
hálálnak meg. Segítjük az
iskola saját szervezésû versenyeit, az alsós és felsõs
diákönkormányzat rendezvényeit, s ha tehetjük az osztálykirándulások szervezését. Ezúton kérjük Önöket,
segítsük együtt gyermekeinket! Adószámunk:
18378485-1-04

Sarkadi 1. sz. Általános
Iskola Tanulóiért Alapítvány
Az Újteleki Iskola Alapítvány megköszöni az adó 1
%-ából 2012. évben befolyt
összeget, melyet táboroztatásokra, tanulmányi versenyek nevezési díjára és megrendezésére használtunk
fel. Kérjük, ebben az évben
is támogassa adójának 1 %ával alapítványunkat!
Adószámunk:
18381322 - 1 - 04
Felajánlásával gyermekeinket támogatja! Kuratórium
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Sarkad
és Körzete Egyesülete tisztelettel köszöni az állampolgárok adójuk 1%-ának felajánlását, melyet a városi hõsi
emlékmûvek, hadisírok koszorúzására és tagjaink szociális
segítésére fordítottunk.
Ezúton kérjük, az egyesületünk továbbra is várja felajánlásaikat az alábbi adószámunkra: 18371804-1-04.

Bende Imréné, pénztáros
A Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület nevében köszönöm az egyesület szervezésében megvalósult programok résztvevõinek
a 2012. évben végzett áldozatos munkát és köszönöm
Sarkad Város Önkormányzatának az anyagi támogatást.
Tisztelt Adózó!
Amikor adója 1 % -ának felajánlásáról rendelkezik, kérem válassza egyesületünket.
Adószámunk:
18390021-1-04
A számunkra kedvezõ döntését ezúton is köszönöm.
Nagy Zoltán, elnök

SARKAD
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VÁROS

A Sarkadi Csatornamû
Társulat évi rendes közgyûlése

Nyuszi-Buli
Húsvéti
Játszóház
Szeretettel meghívunk minden kedves
érdeklõdõt
2013. március 23-án (szombat)
9.00 órától megrendezésre kerülõ
„Nyuszi- Buli” húsvéti játszóházba.
Helye: Sarkad, Bartók Béla Mûvelõdési Központ
Program:
- Verses köszöntõ
- Legszebb Húsvéti tojások kiállítása
- Az Epreskert Utcai óvodások zenés, táncos
mûsora
- Kézmûves foglalkozások (agyagozás, arcfestés, tojásfestés, pompon nyuszi és asztali díszek készítése)
- Bibuczi együttes zenés gyermekmûsora
- Locsolóvers mondás
- Legszebb Húsvéti tojások versenyének eredményhirdetése
- Tombolasorsolás
A délelõtt folyamán szendvics, üdítõ, sütemény, zsákbamacska és tombola vásárlására van lehetõség.
Belépõdíj: Felnõtteknek: 300 Ft,
gyermekeknek: 150 Ft
Támogatójegy az óvodában vásárolható!
Az Epreskert Utcai Óvoda
gyermekei,
Szülõi Munkaközössége
és dolgozói

Közgyûlés idõpontja:
2013. március 13. (szerda)
16 30 óra
Közgyûlés helye: Bartók
Béla Mûvelõdési Központ
(Sarkad, Vár u. 2/b.)
Napirendi pontok:
1) Az Intézõ Bizottság elnökének beszámolója az Intézõ Bizottság és a Sarkadi
Csatornamû Társulat 2012.
évi munkájáról. Elõadó:
Csepreghy Júlia, a társulat
elnöke
2) Beszámoló a Sarkadi
Csatornamû Társulat 2012.
évi gazdálkodásáról, a
Sarkadi Csatornamû Társulat 2012. évi mérlegadatainak ismertetése. Elõadó: Somogyi Zsuzsa, könyvelõ
3) Az Ellenõrzõ Bizottság
2012. évi munkájáról szóló

beszámoló. Elõadó: Fodor
Jánosné, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
4) A 2013. évi gazdálkodási
terv ismertetése, jóváhagyása. Elõadó: Somogyi Zsuzsa,
könyvelõ
5) Egyéb bejelentések
Záradék:
Tájékoztatom, hogy ha a
közgyûlés a meghirdetett
idõpontban nem lesz határozatképes, akkor az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján a
közgyûlést 2013. március 13án 17.00 órára azonos napirenddel ismét összehívjuk és
a megjelentek fogják a határozatképességet biztosítani.
Baracsiné Matus Erika
Intézõ Bizottság tagja
Csepreghy Júlia
Intézõ Bizottság elnöke

2013. március 17-én (vasárnap) Bolhapiac lesz Sarkadon
a Gimnázium tornacsarnokában 8-12 óráig.
A helypénz 300 Ft egységesen. (Az asztalról mindenkinek
magának kell gondoskodni.) A helyszínen van asztal, de a
beállításról és a piac végén a helyére vissza-szállításról az
árusnak magának kell gondoskodni. További információ:
Laczkó Imre: 06/30/253-7421, Leel-Õssy István: 06/70/2486261.
A belépés ingyenes!
Várunk mindenkit szeretettel.

A szervezõk: Bababörzések, Városszépítõk

„A bõr újra élni kezd”
A Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

mût, mûködõ gépeket fogadunk el!
Segítségüket elõre is köszönöm!

Üdvözlettel: Dénesné Keresõ
Irén, MVK területvezetõ

Jövõ heti mûsora
Március 14. (csüt.)

sport

id. Tóth László

volt Dembinszky u. 15. sz. alatti lakos

halálának 2. évfordulóján.
Szeretõ felesége, két fia, két menye
és öt unokája
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Kierzo-Plusz
Kierzo-Plusz
Kft.
Kft.

Megérkeztek a
-vetõmagok
-virághagymák
-vetõburgonyák
-tavaszi-nyári permetezõszerek
-mûtrágyák
-szálas és cserepes
virágok továbbra is
kaphatók!
Várjuk kedves vásárlóinkat!

alkalmával a sarkadi lányokat és asszonyokat
hódolattal és tisztelettel köszönti:

Hajómodellezõ
szakkör indul

BBMKK

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

A Nemzetközi
Nõnap

Adománygyûjtõ FELHIVÁS!

Hajómodellezõ szakkör indul a Bartók Béla Mûvelõdési Központban márciusban. A
kézügyességet fejlesztõ szabadidõ tevékenységre 12
éves kortól lehet jelentkezni
a mûvelõdési központban.

Megemlékezés
,, A Te szíved nem dobog már, a miénk vérzik,
a fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik.”

Bolhapiac

Molnár Éva bõrmûves
A bõr újra élni kezd
címû kiállítására.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Adománygyûjtést szervez.
Gyûjtés helye: Vöröskereszt (Sarkad, Vasút u. 17.)
Gyûjtés ideje: 2013. március 22. (péntek) 8.00 –
16.00 óráig. Tisztelettel kérem
Önöket, segítsenek adományaikkal!
Adható: új és használt ruhanemû, babaruha, babakocsi, kiságy, konyhai eszközök, gépek, számítástechnikai eszközök. Tiszta ruhane-

2013. március 8.,PÉNTEK

17.00 órai kezdettel:
- Mûsorismertetés
- Híradó
- Szentmise a Sarkadi
Katolikus templomban
- Adys csillag születik
elsõ rész
- Kerek asztal vendég:
Dr. Mokán István
alpolgármester
- Híradó
- Képújság

sport

A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
megyei I. osztályú bajnoki mérkõzéseinek
programja
17. forduló 2013. március 9. (szombat) 14.30 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Mezõhegyesi SE
18. forduló 2013. március 16. (szombat) 15.00 óra
Jamina SE – Sarkadi Kinizsi LE
19. forduló 2013. március 23. (szombat) 15.00 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Füzesgyarmati SK
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két órával kerülnek megrendezésre.

A kiállítást megnyitja:
Palástiné Mester Judit
Ibolya
a mûvelõdési központ
igazgatója
Közremûködik:
Karkus Tamás
harmonikán
Kiállítás helyszíne:
Bartók Béla Mûvelõdési
Központ - Sarkad, Vár u. 2/b.

ERKÉLYTEREM
Kiállítás idõpontja:
2013. március 12. 17.00
óra
Kiállítás megtekinthetõ:
2013. március 12 - 2013.
április 3.
Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével!

Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

az MSZP
Sarkadi
Szervezetének
elnöksége

Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412

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
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Biliárd verseny a
Hangulat Presszóban
2013. március 16-án (szombat)
9.00 órától a Hangulat Presszóban
(Murok Mûvek) egyéni biliárd versenyt rendeznek, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak.
Nevezési díj 1.500 Ft/fõ, amely egy
ebédet (marhapörkölt) is tartalmaz. Díjazásra az elsõ három helyezett kerül, nevezni elõzetesen
és a verseny napján is a rendezvény helyszínén lehet.

Tel :
Kiss Zoltán :
06/30/955-0720
ifj. Kiss Zoltán:
06/30/652-6250

Péntektõl-péntekig
Névnapok
Március 8. Péntek
Zoltán
Március 9. Szombat
Franciska, Fanni
Március 10. Vasárnap
Ildikó, Melissza
Március 11. Hétfõ
Szilárd, Borsika
Március 12. Kedd
Gergely, Maximilián
Március 13. Szerda
Krisztián, Ajtony
Március 14. Csütörtök
Matild, Tilda, Paulina
Március 15. Péntek
Nemzeti ünnep, Kristóf

A Városháza ügyfélfogadása

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

S ZOLGÁLTATÁS

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

❋ Vízvezeték-szerelés
❋ Csõtörés
javítás
❋ Gépi
földmunkák

Tûzifa eladó Magyar u. 15/a
T:06/30/269-0012
Ezt az alkalmat nem szabad
kihagyni! Tavaszi kollekció
érkezett, kitûnõ minõségû
márkás ruhák, cipõk! A téli
ruhákra akcióóó! Rózsa Duri
,,piros ház”

Szerda:..........730-16 óráig
Csütörtök:....730-12 óráig
730-12 óráig
Gyulán a Paradicsomban
elsõ emeleti 1 szobás lakás
eladó T:06/30/236-4438 vagy
06/20/269-8979
Ház eladó T:66/272-284

Á LLAT
170 kg-os hízó eladó Anti út
26

Sírkõkészítés Borbély Sándor Orgona u 1 T:06/20/9507878
Személyi kölcsön nyugdíjasoknak is! Idõpont-egyeztetés: 06/20/558-1723 és 06/
70/393-4201

I NGATLAN
Zsarói u. 71. sz. alatti ház eladó érd. Gazdaboltban
T:271-008
Sarkadon 1 ha akácerdõ eladó T:06/20/955-5356
Gyulai 2. emeleti központi
fekvésû 2 szobás egyedi fûtéses lakás eladó vagy kisebb sarkadi házra cserélném értékegyeztetéssel
T:06/30/565-4420
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