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Önkormányzati képviselõk
lakossági fóruma
5. sz. választókerület
Tisztelettel értesítem az 5. sz. választókerület lakóit, hogy
április 15-én (hétfõn) 17.00 órakor a Bartók Béla Mûvelõdési Központban lakossági fórumot tartunk.
A fórum témája a 2013. évi választókerületi alapok felhasználása.
A választókerületi lakosok megjelenésére és javaslataira
feltétlen számítunk.

Tisztelettel: Dr. Vass György
5. sz. választókerület képviselõje

6. sz. választókerület
Tisztelettel értesítem az 6. sz. választókerület lakóit, hogy
április 17-én (szerdán) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében lakossági fórumot tartunk.
A fórum témája a 2013. évi választókerületi alapok felhasználása.
A választókerületi lakosok megjelenésére és javaslataira
feltétlen számítunk.

Tisztelettel: Dr. Szabó László
6. sz. választókerület képviselõje

Lakossági fórum a 7. sz. választókerületben
Tisztelettel meghívom a 7. sz. választókerület lakóit 2013.
április 16-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal (Kossuth u. 27.) nagytermében tartandó lakossági
fórumra.
A fórum témája a választókerület fejlesztésére 2013. évben fordítható önkormányzati pénzalap felhasználásának
megvitatása, véleményezése.
A 7. sz. választókerület lakóinak rendezvényen való megtisztelõ megjelenésére és javaslataira feltétlenül számítok!

Tisztelettel: Dr. Mokán István
képviselõ, alpolgármester

Tanulni vágyók
figyelem!
A TÁMOP 2.1.2/12-1 projekt 98 %-ban támogatott képzést kínál!
A képzés 90.000 Ft értékû, melyet bármely élõ nyelvi
tanfolyamra, vagy internet gyakorlati képzésére lehet felhasználni. Éljen a lehetõséggel!
Érdeklõdni, jelentkezni: Gyebnár Györgynénél a könyvtárban lehet személyesen hétfõn és pénteken 12.00 órától
15.00 óráig, kapcsolatfelvétel e-mailen a mentor@sarkadikonyvtar.hu címen, illetve
közösségi oldalon privátban
is lehetséges.
Aki önállóan regisztrált, jelezze azt az eTanácsadó/
mentor felé a fenti elérhetõségeken.

Összevont ünnepségek
A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület vezetõsége tisztelettel meghívja tagjait a 2013. április 20-án
10.00 órai kezdettel tartandó NÕNAP - ANYÁK NAPJA
összevont ünnepségére.
Helye: Közétkeztetési Intézmény ebédlõje
Program: köszöntõ, rövid
kulturális mûsor, ebéd, zene,
tánc, tombola
A zenét Juhász Imre szolgáltatja.
Ebéd: zöldséges becsinált
leves, debreczeni sertéstokány tarhonyával, savanyú-

ság, sütemény, kávé. Az
ebéd ára: 1.200 Ft/fõ
Jelentkezni lehet szerdánként a Bartók Béla Mûvelõdési Központ elõcsarnokában 10-11 óra között vagy
telefonon Pereinénél 06/20/
561-1778
és
Szabó
Péternénél 06/20/451-3380
telefonszámokon az ebéd
árának egyidejû befizetésével. Jelentkezési határidõ:
április 15.
Minden kedves nyugdíjas
társat szeretettel várunk.
Perei Károlyné elnök

2013. április 12., péntek

XI. Hagyományõrzõ Matematika Verseny
a Gyulai úti Általános Iskolában
2013. március 27-én – a
tavaszi szünetet megelõzõ napon – iskolánk újra
fontos, nagy napra ébredt. A tradíciónak megfelelõen - Józsi Sándorné,
szervezõ pedagógus ötlete nyomán - immáron 11.
alkalommal rendezhettük
meg a kistérségünkön
belüli és azon túli általános iskolák felsõ évfolyamos tanulói számára kiírt matematika versenyünket.
Hat település 8 intézményének 76 tanulója küldte el
korábban nevezését, s jött el
a kísérõ pedagógusokkal
együtt. A sarkadi általános
iskolát (beleértve a Kossuth
utcai székhelyintézményt,
valamint a vendéglátó Gyulai úti feladatellátási-helyet)
23 tanuló képviselte.
Rajki Tóth László feladatellátási-hely vezetõ beszédében a versenyzõket Bertrand Russel, Nobel-díjas
angol matematikus gondolatai mentén – valódi mûvészekhez hasonlította, mert ha
„a matematika igenis mûvészet, akkor annak aktív és
értõ gyakorlói végeredményben mûvészek”.
Hasonló gondolatok köré
fûzte megnyitóját Tóth Edit, a
járási tankerület vezetõje is,
majd évfolyamok szerint
megkezdõdött a feladatok
megoldása. Ezalatt a felkészítõ tanárok a reál tárgyakat érintõ, hangsúlyosan természetesen a matematika
tantárgyat célzó szakmai
konferencián vettek részt.
A feladatokra kiszabadott
idõ letelte után a gyermekek
színes szabadidõs tevékenységeken vettek részt. Ebéd
után egy rövid, humoros színpadi jelenetet követõen kezdõdött a szakmai zsûri által
meghozott eredmények kihirdetése és a hozzá kapcsolódó jutalomkönyvek is
gazdára találtak.
Rendezvényünket támogatták:
-Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Mûvészetéért Közalapítvány Kuratóriuma
- Békés-Bihar Kistérség
Fejlesztõ Egyesület
- Újteleki Iskola Alapítvány
- DOXABÓ Kft. (Szabó János)
- Diákönkormányzat
- Polgármesteri Hivatal
- Közétkeztetési Intézmény
- Euró-bazár (Bendéné
Bondár Krisztina)
Támogatóinknak, illetve az
iskola minden dolgozójának
köszönjük, hogy idén is megrendezhettük ezt a számunkra nagyon fontos rendezvényt!
A következõ tanévet tekintve a zárszóban az elköszönés nem is zárulhatott másként, mint, hogy: „Jövõre, veletek, ugyanitt!”
Gyulai úti Általános Iskola

A húsvéti díszletekre pillantva a gyerekekben oldódott a verseny feszültsége

Az idõ sürgetõ „tényezõ” volt...

A versenyzõk a megnyitón...

Tóth Edit, a járási tankerület vezetõje megnyitja a versenyt

...és amint a feladatlapokkal ismerkednek

„Rajki Tóth László (középen) feladatellátási-hely vezetõ beszédében...”
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Sámuel
(Sarkad,
Kossuth
u.)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
III. hely Berta Norisz (Vésztõ)
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III. hely Polgár Bianka (Sarkad, Gyulai út)
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III. hely Fészki András (Gyula)
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A XI. Hagyományõrzõ Matematika Verseny végeredménye:

VÁROS

SARKAD

2.

2013. április 12.,PÉNTEK

EPRESKERTI BABA-MAMA CLUB

Fizetett hírdetés!
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2013. április 14. (vasárnap) 7.00-11.00 óra
Anti út (Piac elõtt)
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2013. április 16. (kedd) 8.00-12.00 óra
Árpád fejedelem tér (Posta elõtt)
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Árpád fejedelem tér (Posta elõtt)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
2013. április 18. (csütörtök) 8.00-12.00 óra
Bihar u. (Germán Józsefné üzlete elõtt)
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Anti út és Ady Endre u. sarka (Üveges elõtt)
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2013. április 20. (szombat) 8.00-12.00 óra
Vasút u. (DOXABO Privát üzlet elõtt)
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2013. április 22. (hétfõ) 8.00-12.00 óra
Gyulai út és Úttörõ u. sarka (Gyógyszertár elõtt)
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2013. április 23. (kedd) 8.00-12.00 óra
Árpád fejedelem tér (Posta elõtt)
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2013. április 25. (csütörtök) 8.00-12.00 óra
Gyulai út (Rózsa ABC elõtt)
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2013. április 27. (szombat) 8.00-12.00 óra
Anti út és Ady Endre u. sarka (Üveges elõtt)

„Ünnep ismét, itt a húsvét…”

A nyuszi táncosok „hastánca”
A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0055 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása a sarkadi oktatási intézményekben” címû pályázat innovációjának zárásaként NYUSZI-BULIT rendezett az Epreskert Utcai
Óvoda Szülõi Munkaközössége és a dolgozói kollektívája.
Verses köszöntõvel és locsolkodással indult a rendezvény 2013. március 23án (szombaton) a Bartók
Béla Mûvelõdési Központban.
Az Epreskert Utcai Óvoda
már évek óta, minden év tavaszán megrendezi a projekt
zárásaként a húsvéti játszóházat, aminek már kialakult

hagyományai vannak, ahol a
gyermekekkel együtt a szülõk és a nagyszülõk is bekapcsolódhatnak a változatos
tevékenységekbe és együtt
készíthetik el a húsvétváró
dekorációkat.
Cél a húsvéti népi hagyományok ápolása, a népi kultúra megismertetése a gyermekekkel, a családokkal, a

1.

közelgõ ünnepre való ráhangolódás.
Ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését is.
Óvodásaink mûsorral kedveskedtek a közönségnek. A
nézõk láthattak nyuszi táncot, szalaggal végzett zenés
gyakorlatokat és a tavaszi
virágok ébredését is figyelhették.
Meghirdetésre került „LEGSZEBB HÚSVÉTI TOJÁS KERESTETIK” – tojásdíszítõ
verseny az óvodások és az
elsõ osztályosok számára.
Változatos technikákkal,
dekoratív, ötletes tojások készültek. Volt közöttük régi
idõket idézõ, hagyományos

TÁMOP- 5. 2. 3-A-11/12011-0002 „Együtt gyermekeink jövõjéért” - a Sarkadi
Kistérség integrált programja
Családias hangulatban
zajlott a Baba-Mama klubfoglalkozás március 28-án
délután az Epreskert Utcai
módszerrel festett BERZSELT
vagy levélrátétes tojás is. De
a matyói hímzés motívumaival is megjelentek a színes
technikákkal készített mûveken.
A zsûri döntése alapján:
I. helyezett: Lipcsei Luca
(Kossuth Utcai Óvoda)
II. helyezett: Farkas Bence
(Vasút Utcai Óvoda)
III. helyezett: Bordás Bence (Epreskert Utcai Óvoda)
Különdíjat a Szalontai úti
Óvoda kapta.
A közönséget a Bibuczi
zenekar szórakoztatta hangszerbemutatójával és interaktív gyermekmûsorával.
A rendezvény az óvodába
járó szülõk nagylelkû felajánlásainak, segítõ közremûködésének segítségével jöhetett létre. A bevételbõl a gyermekek óvodai életét kívánják
színesebbé, változatosabbá
tenni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagi támogatásukkal,
tárgyi juttatásukkal valamint
munkájukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.
Támogatók voltak: Bende
Róbert polgármester, Sarkad
Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvány, RONI pékség, DOXABÓ Kft., Signal
Office Kft., Minõség Vasipari
Kft., V irág Cukrászüzem,
Euró Bazár, Gazdabolt, Sétány Patika, Silver Penna
papírbolt, Tóth Ferenc, Bacsa
János, Tápbolt és Tüzép,
FANMING, Drogéria. A gimnázium diákjai közösségi
szolgálatot teljesítettek óvodánkban és segítették a rendezvény szervezését, lebonyolítását.

Az óvoda Szülõi
Munkaközössége és dolgozói

2.

1. A szülõk derûs mosolyát csemetéik színpadi produkciója váltotta ki 2. Zenés gyakorlatok szalaggal 3. A legszebb húsvéti tojások a zsûri elõtt 4. Tojásfestés a helyszínen

Óvodában.
Míg a gyermekek önfeledten játszottak és tevékenykedtek, addig a szülõkkel az
óvodások nevelési kérdéseirõl Szathmári Mariann gyermekpszichológus beszélgetett.
A témát felvezetõ rövid

gondolatébresztõt követõen
közös beszélgetésre és
együttgondolkodásra volt lehetõség, a szülõk által megfogalmazott kérdések alapján.
Kerekesné Boros
Gabriella
klubvezetõ

„Hulladékkezelésrõl
õszintén…”
Tisztelt Sarkadi Lakosok!
Egy közösségi portálon
terjedõ téves információ kapcsán kívánok megosztani
valós adatokat. A városunkban évek óta zajló valós és
virtuális eszmecsere hozadéka eddig a látens nyugalom volt. Mint minden település, Sarkad is küzd a szolgáltatások meg nem fizetõivel.
Az általánosságon túl, most
a hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek változása terén kialakult egyoldalú vita miatt szükséges tisztázni néhány dolgot.
Az elõzmények tisztázása
érdekében meg kell említeni, hogy a Képviselõ-testület
a korábbi években a lakosság terheit vállalta magára,
ameddig tehette, s csak azt
követõen, 2007-tõl állt be a
rendszer a szennyezõ fizet
elv szerinti alaphelyzetbe.
A szolgáltatás költségei
2013. január 1-jétõl három
tételbõl adódnak össze,
melybõl kettõ korábban nem
létezett, azokat törvénymódosítás vezette be. Az összetevõk a következõk:
1. A díj vonatkozásában
4,2 %-os emelést fogadott el
a konzorciumi taggyûlés,
majd városunk Képviselõtestülete, mely az éves infláció alatti érték! (Korábban az
éves díjemelkedés mértéke
5,5-10 % körül volt.)
2. A központi jogszabály
alapján, újonnan bevezetett
hulladéklerakási járulék
(mely 2013. évben 3000 Ft/t/
év) megfizetése az igénybevevõk felé történõ visszabontása mentén havi 250 Ft-os
terhet jelent. Az így beszedett
járulékot a szolgáltató az illetékes környezetvédelmi hatóság által megjelölt számlára befizeti. A hulladéklerakási járulék egyébiránt 2014ben 6.000 Ft/t, 2015-ben
9.000 Ft/t, míg 2016-ban már
12.000 Ft/t lesz!
3. A harmadik tétel egy 100
Ft/fõ/év összegû (összességében városi szinten több
mint 1 millió forintos tétel,
melyet az önkormányzati
költségvetés átvállalt a lakosságtól) felügyeleti díj, amit a
Magyar Energia Hivatal részére kell befizetni.
Sarkadon 2013. évben a
kötelezõen igénybe veendõ
közszolgáltatás díja 273,42
Ft/ürítés + ÁFA. Békéscsabán 370 Ft+ÁFA (pedig a lerakó a város határában van!),
Füzesgyarmaton 285,30
Ft+ÁFA, Csorváson pedig
340,8 Ft+ÁFA. A hozzászó-

lásokban említett „pozitív”
példák vonatkozásában a
mért hulladékrendszert tervezõ vagy üzemeltetõ településeken az ürítés díjai a következõképpen alakulnak.
Vácon a chippelt kukák díja
2012-ben 400 Ft+ÁFA, Székesfehérváron 437 Ft+ÁFA. A
vonalkódos vagy chippes
megoldás ugyan mérhetõvé
teszi az kukák ürítését, de
nem nyújt védelmet az illetéktelen hulladék behelyezés
ellen. Adott esetben az 1 kihelyezett kukába mások is
beleteszik a szemetüket, s õk
máris mentesültek a fizetés
alól, míg a kuka tulajdonosa
pedig fizet. Még rosszabb a
helyzet, ha a fizetés elkerülés érdekében újra elborítja
a szemét Sarkad közterületeit, árkait. Mindkét esetben
a szolgáltató meg kell emelje az egyes ürítések díjait, illetve alapdíjat kell bevezessen, hiszen a jármûveknek
és a kiszolgáló személyzetnek be kell járnia a területet
akár van kihelyezve kuka,
akár nincs, az pedig költséggel jár. Az évek óta tartó helyi polémia feloldására még
sehol sem vezettek be olyan
rendszert, mely méréssel
megállapított díjfizetést mûködtetne, s olcsóbb lenne,
mint a helyi tarifa.
Az írásokat olvasva el kell
gondolkodni azon, hogy ki
helyez ki egyáltalán hulladékkal teli kukákat, ha beírók
közül senki sem? Mibõl adódik az évi 2.200 tonna szemét? Sajnos ezt a város egésze „termeli”. Amíg ez a
mennyiség nem csökken,
addig a díjak, járulékok emelkedni fognak. Az ésszerûség
határain belül lehet újrahasznosítani a hulladékot, s
nem az a megoldás, hogy
mindent elégetünk. Mûanyag és gumi hulladék égetése például tilos, az egészségkárosító hatása miatt.
A jelentõs számú hozzászólásból érzékelhetõ a lakossági segítõ szándék, így
ezúton is kérek mindenkit,
hogy jobbító szándékú észrevételeit, javaslatait a Mûszaki és Beruházási Osztályra juttassa el. Minden olyan
javaslatot, mely eredménnyel kecsegtethet, kellõ
alapossággal fogunk körüljárni, s a használható megoldásokat be fogjuk vezetni.

Kõvári Arnold
Mûszaki és Beruházási
osztályvezetõ

Digitális átállás
Tisztelt Sarkadi Lakosok!

3.

4.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akik
elõzetesen megkapták a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság levelét, azok jogosultak az állami támogatásra. Õk azok,
akiket összeíróink felkeresnek és megkapják az állami támogatást ingyenesen. Ami azt eredményezi, hogy továbbra is
ingyenesen tévézhetnek az átállást követõen! Akik nem kaptak ilyen levelet, azoknak önmaguknak kell megoldaniuk az
átállást. Tehetik ezt úgy, hogy méltányossági kérelmet nyújtanak be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (ingyenesen hívható telefonszám: 06-80/38-39-40), vagy önmaguk
vásárolják meg a set-top-box-ot a tévékészülékük mellé.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SARKAD
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Hallotta?
Rövid híreink

Meghívó
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete tisztelettel meghívja valamennyi
tagját a május 10-én délután
14.00 órakor megrendezésre kerülõ ANYÁK NAPI ünnepségre. Helyszín: Bartók
Béla Mûvelõdési Központ.
Szeretettel várunk mindenkit!
Vezetõség

ARANY-HÉT 2013
Középiskolánk kollégiuma
több mint két évtizede minden évben megemlékezik
névadójáról. Az idei rendezvény március a 18-án megtartott megnyitóval indult,
ahol Klimaj Tamásné kollégiumvezetõ mondta el gondolatait.
A hetet sport- és mûveltségi vetélkedõk, “huncutságok”, egyéni és társas játékok színesítették. A diákok
idejük, kedvük, képességeik
szerint tetszõlegesen választhattak a gazdag programból. Egyesek (fõként az
„öregebbek”) habzsoltak,
mások csak csipegettek. A
négy nap alatt a megmérettetés, a játék néha éjszakába nyúlt. Általában becsületes, sportszerû küzdelmeket
láthattunk.
Balogh Endre tanár úr
Szerelmespár-baj címû vicces vetélkedõjét a Petrucza
Klaudia
Csíkos
Christopher páros nyerte,
megelõzve a Turi Viktória Porumb Csaba Andor és a
Seres Rebeka - Seprenyi
Máté kettõst.
A forgóbajnokság gyõztese Porumb Csaba Andor
lett, a második Földesi László, a harmadik pedig holtversenyben Rácz Pál Dávid és
Sánta Endre.
A legizgalmasabb küzdelemnek
talán
a
Toldiválasztás során lehettünk tanúi. Kötélmászás,
fekvenyomás, futás, gumiabroncs hajítása, súlylökés és
más embert próbáló feladatok nehezítették meg a címre
(a kollégium Toldija) pályázók életét. Gyõztesként végül
Balogh Marcell került ki. A
második Takács István, a
két harmadik pedig Földesi
László és Bodzás Martin lett.
A röplabda a következõ
eredményt hozta:
I. Tarack
II. BorsAdysok
III. Aranypatkányok, avagy
a pocok orrporcon korcol
A florballt a Vének nyerték
meg a Boyz ellenében.
A szellemi küzdelmek
egyik legjobb színtere a Legyen Ön is milliomos! vetélkedõ volt. Az 1. helyen a Molnár Stefánia - Sánta Richárd és a Móricz Vivien Márkuj Zoltán páros osztozkodott. Turi Viki - Porumb
Csaba Andor lett a 2.
A parasztolimpia alaphangulatát a parasztszállító
talicska, a demizson, a guruló hagyma, krumpli, a kalap,
kendõ, a gyorsan kinõtt bajusz teremtette meg. A dobo-
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gó felsõ fokára a Bikák, a 2.ra a Parasztok kerültek. A 3.
helyet a Rokkó team szerezte meg.
A Csak csajok vetélkedõt
pedig a Cuncimókusok
nyerték,
2.-ok
a
Csillámpónik lettek. A 3. helyet a Lányok és én csapat
érdemelte ki.
A biliárdozókról nem
mondhatjuk, hogy nem tudtak megállni a lejtõn, a golyók viszont (a nem teljesen
vízszintes asztal miatt) eléggé egyfelé húztak. Sebaj, így
is érdekes volt a játék. Az elsõ
Márkuj Zoltán, a 2. Sánta
Endre, a 3. Fazekas Attila
lett.
A foci küzdelmeit a sportszerûség jellemezte. Vigyáztak a fiúk egymásra. A “tornát” a Fiatalok nyerték, a Minek féljünk? 2., a Pancserek 3. lett.
Az Arany-toll helyesírási
verseny a szellemet dolgoztatta meg, este 10 óra körül.
A késõi óra ellenére jól teljesítettek a lányok (fiúk nem
jelentkeztek). A következõ
eredmény született: 1. Turi
Fruzsina, 2. Móricz Vivien
Ágnes és Papp Bettina, a 3.
Turi Viktória.
A csocsóbajnokság nem
várt izgalmakat, fordulatokat
hozott. A résztvevõk nagyon
tisztességesen küzdöttek éjszakába nyúlóan. Közösen meghozott salamoni
döntésre is szükség volt a
végjátékban.
Az alábbi eredmény született:
1. Balogh Marcell - Lévai
Lajos,
2. Szabó Bence - Sánta
Endre és Petrucza Klaudia
- Csíkos Christopher,
3. Földesi László - Vadas
László.
A pókerezés annyira elhúzódott, hogy a döntõt egy késõbbi idõpontban kell majd
lebonyolítani.
A döntõbe kerültek:
Ficz Márk,
Lévai Lajos,
Márkuj Zoltán,
Molnár Krisztián.
A Legyen Ön is aranyos!
vetélkedõ a Városi Könyvtárban került megrendezésre. A
mûveltségi kérdésekre a
döntõben Molnár Krisztián
tudott leggyakrabban jól válaszolni. Így õ lett a gyõztes
Földesi László és Turi Viktória elõtt.
A csütörtök esti díjkiosztó
után a fiúk egyik szobájában
az általuk gyûjtött oklevelek
beterítették a beépített szekrény mindkét ajtaját. Ezek a
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Egy hónap alatt két nyertes pályázat a
Sarkad és Térsége Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesületnél
Köszönjük a támogatást!
Korábbi munkánk eredményeként az elmúlt hónapban két
pályázaton is eredményesen szerepelt az egyesületünk. A
támogatásoknak köszönhetõen 2013-ban is új lehetõségek
nyílnak meg elõttünk.
Térségi hagyományõrzõ kisszerszámos halászverseny
szervezésére igényeltünk támogatást. Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvány
Kuratóriumának köszönhetõen 10.000 Ft támogatással valósulhat meg a tervezett programunk. Az idõjárás függvényében a nyár közepén kerül megrendezésre a verseny a
megújult Éden tavakon. A megítélt összegbõl a díjazást szeretnénk biztosítani az eredményes versenyzõk részére, amelyet követõen el fogunk számolni a támogatók részére.
Sarkad Város Önkormányzata 2013. évi támogatási keretébõl 30.000 Ft támogatást ítélt meg egyesületünk részére.
Ez az összeg biztosítani tudja az egész éves könyvelési költségünket, amelyet éves díj formájában el tudunk számolni a
támogató felé. A Sánc-Plusz Bt. egyesületünk megalakulása

Sarkadi a Kaszás
Attila díj egyik
várományosa

Anyakönyvi hírek

Klimaj Tamásné kollégiumvezetõ (jobbról) mondta el megnyitó gondolatait

Halálestek:
Farkas Ernõné sz.: Holpert
Margit (Kemeneskápolna,
1929)
Czeglédi Istvánné sz.: Máté
Julianna (Doboz, 1919)
Házasságkötések:
Dóczi Edit (Gyula) és Bálint
Zoltán (Gyula)
Csörsz Irén (Sarkad) és Jónás Lajos (Sarkad)

Cukorbetegeknek!
Értesítem egyesületünk tagjait, hogy következõ egyesületi gyûlésünket 2013. április 19-én (pénteken) 13.00
órától tartjuk, jó idõ esetén az
Éden-tó partján, a Sárga Csikó udvarán, a megbeszéltek
szerint. Rossz idõ esetén
(esõs, hideg) 26-án tartjuk
meg az összejövetelt, de tessék egymástól, elsõsorban
tõlem érdeklõdni.
Mindenki hozzon magával
evõeszközt, kanalat és tányért, a többirõl közösen
gondoskodunk.
A hozzájárulás 600 Ft, melyet kérek a helyszínen befizetni.
Mindenkit szeretettel várunk.

„Diszkoszvetés”
Szerelmespár-baj

srácok biztosan jól érezték
magukat az Arany-hét során... Az oklevélen kívül szponzorainknak köszönhetõen - jutott bõven csokoládé, gyümölcs, könyv, kozmetikai cikk, használati tárgy a
résztvevõ diákok számára.
Támogatóink voltak:
Bende Róbert polgármester
Dr. Kovács József országgyûlési képviselõ
Sétány Patika
Veres Lajos vállalkozó
Székely Mária (Drogéria)
Dürer Nyomda
Árvai Csilla
Városszépítõ Egyesület
Dr. Mokán István
Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,

A törvény által elõírt, az 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.
Köszönettel:

Major József
az egyesület elnöke

Klasszikus sportág a futás
Mûvészetéért Közalapítvány
Silver Penna
Köszönjük segítségüket.

Nagy Ferenc

Sarkad és Térsége
Mentõalapítvány
Tisztelettel kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a
Sarkad és Térsége Mentõalapítványt!
Adószám:18386695-1-04

Immár a hatodik alkalommal kerül sor a Kaszás Attila
díj átadására, melynek egyik
várományosa a sarkadi Vass
György, a budapesti Újszínház mûvésze. Az elsõ két fordulóban a hazai és a határon túli színházak mûvészei
a 35 jelölt közül maguk választották ki azt a három jelöltet, akikre a közönség
mostantól a honlapon, a jövõ
hónaptól pedig telefonon is
szavazhat.
A jelöltek: Borovics Tamás
a Szegedi Nemzeti Színház,
Nyári Oszkár a kaposvári
Csiky Gergely Színház és
Vass György az Újszínház
társulatának tagja. A díjat júniusban a Pécsi Országos
Színházi Találkozó gáláján
adják át.
Amennyiben szavazni kíván,
keressen
rá
a
www.kaszasattiladij.hu honlapra és szavazatával segítse városunk mûvészét, Vass
Györgyöt.

Sarkadi „Bolhapiac
és Bababörze”
Ha van olyan tárgyad, ami
számodra felesleges: Add el!
Ha szükséged lenne valamire: Vedd meg!
Itt a helyed! 2013.04.14-én
(vasárnap) 8.00-12.00 óráig
a sarkadi Gimnázium tornatermében.
Az eseményre látogatóknak a belépés díjmentes!
A gombtól a szekrényig
bármit lehet árulni!
Árusoknak a hely (1 hely/
300 Ft) teljes egészében jótékonysági felajánlás Békési Annamáriának gyógyulásának elõsegítéséhez!
A Baba-Mama Klub és a
Sarkadi Városszépítõ Egyesület szervezésében

Várunk mindenkit szeretettel!
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óta könyvel nekünk és a piaci árak töredékéért kerül a könyvelési, számviteli munka elvégzésre. Ezúton is köszönjük
kedvezményes díjú és kifogástalan minõségû munkájukat!
Mind a két támogatás ékes bizonyítéka, hogy a Sarkadon
mûködõ civil szervezetekre szükség van, tevékenységükhöz
a lehetõségekhez mérten anyagi, erkölcsi támogatást kaphatnak. Köszönjük mindazon személyek munkáját, akik lehetõvé tették a pályázatok megjelenését, részt vettek a bírálatban és biztosítják a támogatást.
Egyesületünk 2009-ben történt megalakulása óta célja, hogy
a törvényi szabályozás alapján a sarkadi halászok is élvezhessék az Éden tavak nyújtotta kellemes idõtöltést. A több évnyi
egyeztetés eredményeként egyedi megoldást kínálkozott a részünkre. Mivel sikerült a Sarkadi Horgász Egyesületet és a
Bárkás Horgász Egyesületet is egy megállapodás keretében
összefogni, így már üzemeltetési tárgyalásokat kezdeményezhettünk Sarkad Város Önkormányzatával. A közös érdekek
mentén a Bárkás Horgász Egyesület lett az üzemeltetõ, így mind
a három civil szervezet szakmai érdekei megvalósításra kerültek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a megvalósítás
során a tagságunknak, a Sarkadi Horgász Egyesületnek és a
Bárkás Horgász Egyesületnek. Külön szeretnénk megköszönni a bizalmat és a támogatást a tulajdonos Sarkadi Önkormányzatnak, Bende Róbert Polgármester Úrnak, Dr. Mokán István
Alpolgármester Úrnak, Mórocz Tibor Alpolgármester Úrnak, a

képviselõ-testületi támogató tagoknak és az önkormányzat szakmai munkatársainak.
Tevékenységünkrõl további információt találhatnak a kedves érdeklõdõk a www.halaszok-horgaszok.com honlapunkon. Kellemes vízparti élményeket és jó fogást kívánunk minden kedves sporttársnak!
Tóth Sándor
Debreczeni Lajos
Tarcali Mihály
titkár
elnök
alelnök

A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
megyei I. osztályú bajnoki mérkõzéseinek
programja
22. forduló
2013. április 13. (szombat) 16.30 óra
Gyomaendrõdi FC – Sarkadi Kinizsi LE
23. forduló
2013. április 20. (szombat) 17.00 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Oh. Rákóczi Vasas SE
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két órával kerülnek megrendezésre.

Magyar Kupa nyolcaddöntõ
2013. április 17. (szerda) 17.30 óra Sarkadi Kinizsi LE –
Füzesgyarmati SK
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Kisállat
Rendelõ
Sarkad, Bánát u. 16.

Veress Sándor u. 36.
Tel. 06/20/569-7569
A nagy hagyományokkal rendelkezõ Sarkadi Iparos Klub
Vendéglõ Kft. új, korszerû, minden igényt kielégítõ konyhát
nyitott a Sarkad, Bihar u. 4. sz. alatt. A konyha fõ profilja az
úgynevezett menüs étkeztetés házhoz szállítással, illetve
különbözõ családi, baráti rendezvények, ünnepségek meleg étellel való kiszolgálása.
A tevékenységi forma 90%-át a szociális gondozásban
lévõk kiszolgálása teszi ki a Sarkadi kistérségben, melyben
a legfõbb partnerek a Sarkadi Református Szociális Gondozási Központ, a Sarkadkeresztúri és a Mezõgyáni Református Gondozási Központ. Ezen szolgáltatás kiépített rendszerben mûködik, melynek nagyságrendje tette szükségessé új,
nagyobb teljesítményû, korszerû konyha építését. Ezzel az
új létesítménnyel 4 új munkahelyet is teremtettünk Sarkadon.

Dr. Fodor Csaba

06(70)269-7900

Kora tavaszi virágok
(árvácska, százszorszép,
kéknefelejcs, boglárka)
már kaphatóak üzletünkben!
Az egynyári növények
(muskátli, petúnia, mézvirág
stb.) árusítását
április 15-én kezdjük!

www.drfodor.hupont.hu

Nyitvatartás:
kedd,
csütörtök,
vasárnap
10-12 óra

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához
ha
neme,
faji hovatartozása,
bõrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallásivagy világmeggyõzõdése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel a megyei
egyenlõ bánásmód referens,
ifj. dr. Csûri Gábor ügyvéd kistérségi ügyfélfogadását Sarkadon, a Polgármesteri Hivatalban (5720 Sarkad, Kossuth utca 27.) 2013. április
hó 19. napján (pénteken) 8 és
12 óra között.
Folyamatos
ügyfélszolgálat minden hónap elsõ pénteki napján 9
és 13 óra között BÉKÉS CSABÁN, a
Csabagyöngye Kulturális
Központ Esély
Irodájában
(5600 Békés-

csaba, Széchenyi u.4. IV.
em.) és a hónap további pénteki napjain 8 és 12 óra között GYULÁN, a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatán (5700
Gyula, Kossuth u. 2., bejárat
a Munkácsy utca felöl).
E-mail:gcsuri@gmail.com,
Tel.:30/9257454
Egyenlõ bánásmód –
mindenkit megillet!
TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni
küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka
erõsítése
Egyenlõ Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit
krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/
tamop

Köszönetnyilvánítás
“Megállt egy szív, mely élni vágyott, Pihen egy kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú, üres a házunk, örök jókedvedre hiába várunk.
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te aki, sohasem kértél, csak adtál.
Te számunkra soha nem leszel halott, Szívünkben örökké élni fogsz.”

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

Virág Lajos

(volt Bem u. 7. sz. alatti lakos)
– élt 92 évet –
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetünket fejezzük ki Dr. Pap Sándor háziorvosnak és asszisztenseinek.
A gyászoló család

Nyitás: április 16-án

Megemlékezés

Csomós Erzsébet
iparmûvész
megnyitja
babakiállítását

„Ami neked csend és nyugalom,
Az nekünk örökös fájdalom...”

A Református Szociális
Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubjában (Sarkad,
Veress S. u. 17.) 2013. április 18-án (csütörtök) Csomós Erzsébet iparmûvész
megnyitja babakiállítását,
mely életnagyságú próbababákon különbözõ alkalmakra, esküvõkre készített ruhák
tekinthetõk meg. Szeretettel
hívjuk és várjuk kedves klubtagjainkat!

Ebben a rendszerben egyelõre két fajta menü elõállítását
célozzuk meg, az egyikben a hagyományos magyar, házias
ízeket kedvelõk igényeit szeretnénk teljesíteni, míg a másikban az úgynevezett kímélõ menüvel a cukorbetegek, illetve
a diétás étkezést igénylõk kéréseinek igényeit szeretnénk
kiszolgálni.
A szociális rendszerben résztvevõ nyugdíjasok, rokkant
nyugdíjasok, illetve fogyatékossági támogatásban részesülõk térítési díja Sarkadon 360 Ft/adag. Ezt az árat a Sarkadi
Református Szociális Gondozási Központtal kötött szerzõdés alapján tudjuk biztosítani. Kérjük azokat a szolgáltatásra jogosultakat, akik új konyhánkból szeretnének étkezni,
hogy igényüket Sarkadon a Kürt. u. 1. sz alatt lévõ Sarkadi
Református Szociális Gondozási Központ irodájában jelezzék, valamint további információért hívják a 06 30/6335641(Germán József, Iparos Klub Vendéglõ Kft. üzletvezetõje) telefonszámot.

2013. április 12.,PÉNTEK

Jövõ heti mûsora
Április 18. (csütörtök)
17.00 órai kezdettel:
- Híradó
- Útravaló
- Kerekasztal vendég:
Karsai Károly
- Rendkívüli testületi ülés
- Adys-csillag születik
IV.rész
- Híradó
- Képújság

Kellemes környezet és
családias légkör
Idõsek Otthona és Gondozóháza

Fájó szívvel emlékezünk

Podobni
Krisztián

volt Rózsa u. 38. sz. alatti lakos

4.

halálának

évfordulóján.(04.14.)
Emlékeznek szeretõ szülei,
testvérei és családtagjaik

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
,Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem feledünk.”

,, Nélküled szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el,
Hogy hiába várunk.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Fazekas Tibor

volt Kút u. 5. sz. alatti lakos
halálának 1. évfordulóján.
Szeretõ
felesége, fiai,
lányai, menyei,
veje, unokái és
húga Rózsi

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

Kocsor
Mátyásné

(volt Béke sétány 2 sz. alatti lakos)
– élt 69 évet –
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Síremlékkészítés
gránitból - márványból - mûkõbõl!

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 szel-

lemi 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)

Sás Ildikó
intézményvezetõ 66/270-981

GRÁNITRA
10 ÉV
GARANCIA!

A gránitszegélyek nem 2,5 cm,
hanem dupla vastag anyagból
készülnek, mint esetleg más sírköveknél.
Kerítésfedlapok, ablakkönyöklõk gyártása rövid határidõvel. Akciós sírkõ, takarítás és betûvésés.

Borbély
Sándor
Sarkad, Orgona u. 1.

Tel: 06/20/950-7878
Hívásra házhoz megyek!

A Városháza ügyfélfogadása

Szerda:........ 7.30--16.00
Hétfõ:............ 7.30--16.00
3000
Kedd:............. 7.30-12.00 Csütörtök:.... 7. -16.
Péntek: nincs ügyfélfogadás

S ZOLGÁLTATÁS

I NGATLAN

Tûzifa eladó Magyar u. 15/a
T:06/30/269-0012

Ház eladó Nagykert u. 15/A.
Érd. lehet Balassi B. u. 29
T:66/788-554

Tûzifa! A nyereményjáték
folytatódik. Tölgy, bükk, akác
Rózsa Tüzép T:06/70/4390800

Összkomfortos tégla családi
ház eladó Márki S. u. 52. sz.
alatt

Tavaszi kollekcióval várja a
Rózsa Duri, a piros háznál a
Gyulai úton
Kalodás tûzifa rendelhetõ
8500Ft/kaloda T:06/20/3483475
Fûkaszálást vállalok 1500Ft/
tank T:06/20/375-2194

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

E GYÉB
Lucerna, kisbála eladó 06/
20/386-1487
120 kg hízók, kisbálás szalma és búza eladó T:06/30/
6367482
Felújított centrifuga, mosógép eladó Rózsa út 37.
Tollat vasat bútort veszek
Szalontai 46. T:06/30/9369044
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Sarkad Város Önkormányzat
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