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Sarkadi Családi Majális
Sarkad, április 30.– május 1.

„Majálisi” páros baráti
horgász csapatverseny
az Édenkert tavakon

IDÕPONT: 2013. MÁJUS 01. (SZERDA)
HELYSZÍN: SARKAD, ÉDENKERT-TAVAK
VERSENY MENETE:
➩ 6:00 órakor gyülekezõ a halõr lakókocsinál
Verseny megnyitása, versenyszabályzat ismertetése,
helyek kisorsolása, majd azok elfoglalása, versenyre való
felkészülés
➩ 7:45 órakor kisorsolt hely beetetésének megkezdése
➩ 8:00 órakor verseny kezdete dudaszóra
Verseny alatt folyamatos mérlegelés
➩ 11:00 órakor elsõ forduló vége, mérlegelés
➩ 12:00 órakor EBÉD (rendelési igény szerint)
Második forduló horgászhelyének elfoglalása
➩ 13:00 órakor második forduló megkezdése dudaszóra
Verseny alatt folyamatos mérlegelés
➩ 16:00 órakor második forduló vége, mérlegelés
Eredmények összesítése
➩ 16:30 órakor Eredményhirdetés, díjak átadása
HALTELEPÍTÉS várhatóan:
2013. ÁPRILIS 29. vagy 30.
NEVEZÉSI FELTÉTEL: 2013. évre érvényes állami jegy
megléte
VERSENY SZABÁLYAI: A versenyre 2 fõs csapatok,
párok nevezhetnek, személyenként 1-1 bottal, botonként
1-1 horoggal, úszós vagy fenekezõs készséggel horgászhatnak.
A csapatoknak nevezéskor csapatnevet kell megadniuk! A csapattagok egymás mellett foglalhatnak helyet! A
verseny mindkét tavon kerül megrendezésre, 2x3 órás
fordulóból áll, az a csapat, aki az elsõ fordulóban az I.
tavon horgászott az a második fordulóban a II. tavon fog,
akik pedig a II. tavon kezdtek azok az I. tavon folytathatják
a verseny második fordulóját. A verseny fõ hala a ponty,
de minden halfaj beleszámít a fogott súlyba, leszámítva a
szélhajtó küszt (sneci, nyárfa keszeg). A fogott halak élve
tartása kötelezõ, a halat legalább 1,5 méteres karikás
haltartó szákban kell tárolni élve, és mérlegelés után
vissza kell engedni a tó vizébe.
Halat megtartani és szemetelni TILOS!
Felhasználható etetõanyag és csali mennyiségek személyenként/fordulónként: 2 kg etetõanyag, 2 kg szemes
anyag vagy pellet, 2 liter élõcsali. Tûzõ, etetõszúnyog használata nem engedélyezett!
DÍJAZÁS: Az elsõ helyezett csapat mindkét tagja 2013.
évre érvényes Édenkert-tavi sporthorgász éves területi
engedélyt és oklevelet kap. A 2. és 3. helyezett és a különdíjazottak tárgynyereményben részesülnek.
NEVEZÉSI DÍJ: 3.000 Ft, ÉDEN éves engedéllyel rendelkezõknek 2.000 Ft.
EBÉD NEVEZÉSKOR RENDELHETÕ:
Közétkeztetési Intézmény ajánlata
➩ Sültkolbász, mustár, kenyér: 650 Ft/adag
➩ Sertéscsülök Pékné módra, kenyér, csemegeuborka: 1.100 Ft/adag
➩ Marhapörkölt, sósburgonya, kenyér, csemegeuborka: 1.200 Ft/adag
JELENTKEZÉS, NEVEZÉS: 2013. április 29-ig a BÁRKÁS HORGÁSZBOLTBAN (Sarkad, Vasút utca 37.) Tel:
06-30/716-1284 vagy 06-66/787-047. Maximum 40 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
Kellemes idõtöltést és eredményes horgászatot kívánunk, görbüljön a bot!
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület vezetõsége

Fáklyás felvonulás - utcabál
a Grunddal 2013. Április 30.
Gyülekezõ: Gimnázium sportpályája,
2013. április 30. 20:00-tól
A felvonulás 20:30-kor indul a MÁV fúvosok felvezetésével,
a menetet zárja a Sarkadi Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
A felvonulás útvonala:
Gimnázium udvara-Árpád fejedelem tér-Kossuth utca-Vásártér
21.00 órától utcabál a vásártéren - játszik a Grund Zenekar
23.00 órától Majális Party a Club Pegazusban
(volt cukorgyár)

1. Helyszín: É d e n – tavak

3. Helyszín: Anti úti sportpálya

6:00 - 16:30 óra Majálisi páros baráti horgász csapatverseny. Szervezi és lebonyolítja a Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület

22:30 óra tûzijáték

2. Helyszín: Vásártér
Ált. Iskola gitár szakköre
Táncolnak a Funky Mamák
Nóta percek Bondár Sándorral
Hagyományõzõ roma táncok
óra
Sihell Fery-Baby Gabi-Henna
mulatós mûsora
óra
zenél a Három Amigo
(Samu Ernõ, Horváth Ervin, Gurbai Gyula,
Magyar István, Fazekas Aurél)
óra
Fitt Dance Center táncos mûsora
óra
Trial Extrém Sport bemutató
óra
Örökség Zenekar koncertje

12.00 óra

13.00
14.30
15.30
16.30
18.00

20.30 óra

Demjén
Ferenc

09.00 óra: Ünnepélyes bevonulás
Himnusz
Köszöntõt mond: Bende Róbert polgármester
A nemzeti vágta képviselõjének tájékoztatója
09.20 óra: „Sarkadi vágta” a nemzeti vágta elõfutamának 1. selejtezõje
09.30 óra: „Sarkadi vágta” a nemzeti vágta elõfutamának 2. selejtezõje
09.40 óra: „Sarkadi vágta” a nemzeti vágta elõfutamának 3. selejtezõje
09.50 óra: Csikósok bemutatója
10.10 óra: Egyes fogatok akadályhajtása
10.40 óra: Kettes fogatok akadályhajtása
12.10 óra: Hamza Viktória szabad lovasidomár
(suttogó) bemutatója
13.00 óra: Csikósok bemutatója
13.15 óra: Polgármesterek délutáni hajtása
13.30 óra: Egyes fogatok délutáni akadályhajtása
14.00 óra: Kettes fogatok délutáni akadályhajtása
15.10 óra: Hamza Viktória szabad lovasidomár
(suttogó) bemutatója
15.30 óra: „Sarkadi vágta” a nemzeti vágta
elõfutamának döntõje
15.50 óra: Csikósok bemutatója
16.00 óra: Ünnepélyes eredményhírdetés
17.00 óra: Tombolahúzás, fõdíj: Meglepetés!

élõ koncertje
14.00 – 18.00: Gyerekeknek a Bábika Együttes interaktív foglalkoztató mûsora

A Közétkeztetési Intézmény majálisi ajánlata
Sültkolbász, mustár, kenyér: 650 Ft
Sertéscsülök Pékné módra, kenyér, csemegeuborka: 1.100 Ft
Marhapörkölt, sósburgonya, kenyér, csemegeuborka: 1.200 Ft
Az ételek május elsején 11.30 órától vásárolhatóak meg az Anti úti sportpályán levõ sátorban!

SARKAD

2.

VÁROS

Tanácsadásokkal, képzésekkel a
szülõi szerepre való felkészüléshez
A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás
által megpályázott és elnyert
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-20110002 „Együtt gyermekeink
jövõjéért” – a Sarkadi Kistérség integrált programja elnevezésû projekt „Szülõk felkészítése szülõi szerepre” programelem keretén belül 2013
februárjában képzés-tanácsadás sorozat indult. A képzések-tanácsadások célja,
hogy új gyakorlatok, lehetõségek, tevékenységek bemutatásával, elsajátításával
megerõsödjön a családok
szerepe a mélyszegénység
megelõzése és leküzdése tekintetében az életükhöz kö-

zeli tevékenységek megismertetésével (háztartás-gazdálkodás, növénytermesztés, egészséges gyermekétkeztetés a családban). Eddig
az elméleti részt sajátították
el a résztvevõk, ahogy az idõjárás engedi, a gyakorlati
oktatás is elkezdõdhet – melyek a települések mindegyikén, egy kijelölt földterületen
zajlik. A megtermelt növények helyi döntés alapján szétosztásra (a résztvevõk között)
vagy közös felhasználásra (pl.:
közösségi házban való feldolgozás) kerülnek.
A programba olyan családok kerültek bevonásra, akik
a kistérségben élnek, 0-18

év közötti gyermekeket nevelnek, s akiknek a fenti ta-

Hagyományõrzés

nácsadások egy esetleges –
a jelenlegi kilátástalan élethelyzetbõl - kiutat mutathatnak.

Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás

melyik kábeltelevíziós, mûholdas, IPTV-s vagy digitális
földfelszíni szolgáltató csomagjára.

A televíziózás világszerte
folyamatosan fejlõdik, minõsége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni
mûsorszórásra való átállás
Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. –
évben. Ez azt jelenti, hogy az
átállás idõpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan
sugárzott adások lesznek
majd elérhetõek, ami több
elõfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és
hangminõséget és számos kiegészítõ szolgáltatást (pl.
elektronikus mûsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a
televíziónézõk számára.

MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az
analóg földfelszíni módon
televíziót nézõ háztartások
érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetõantennát használnak és mindössze az M1,
RTL Klub, TV2 és esetleg
egy helyi televízió mûsorait
látják elõfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy mûholdas szolgáltatás elõfizetõje,
esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendõje.

MI SZÜKSÉGES AZ
ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell
tenni a digitális mûsorszórás
vételére azért, hogy a nézõk
az új digitális technológiával,
jobb minõségben televíziózhassanak. A digitális földfelszíni mûsorszórás zavartalan
vételéhez Magyarországon
jó állapotú tetõ- vagy szobaantenna, koaxiális levezetõ
kábel, valamint hagyományos analóg vevõegységgel
rendelkezõ tévékészülék
esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett,
set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem
szükséges új tévékészüléket
vásárolni, mivel a set-top-box
segítségével a meglévõ régebbi készülék is alkalmas a
digitális jelek vételére. A legmodernebb tévéknél pedig
külön set-top-boxra sincs
szükség, mert azokba már
beépítették a megfelelõ digitális vevõegységet. Ha az
ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne
látni, akkor elõfizethet vala-

A lekapcsolási területeket
az ország térképen lehet
megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31. a
térképen világosszürkével
jelölve.
2. ütem: 2013. október 31.
a térképen sötétszürkével jelölve.
Ezen idõpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális
adás vételére.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
egyszeri, vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a
szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2,
Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása
érdekében. A támogatás a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges
eszközök beszerzését (settop-box, antenna stb.) és
azok beszerelését jelenti.

TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az
jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:
– olyan háztartásban lakik,
amely kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel
rendelkezik, és az állandó
lakcíme is erre a háztartásra
vonatkozik, és
– rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) idõskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési el-

Városunkban a 2011/12-es tanévtõl mûködik a „Leg a láb”
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola néptánc és rajz tagozata.
A csoportok tanulói a helyi általános iskolák diákjaiból tevõdnek össze. A táncosok a Gyulai úton, a rajzosok a Kossuth utcai telephelyen részesülnek színvonalas mûvészeti
képzésben. A folklór, a hagyományõrzés szorosan hozzátartozik mindkét tevékenységhez.
2013. március 22-én a locsolkodás helyi hagyományát
szerettük volna feleleveníteni lovas kocsis, zenés felvonulással. Ezt a programot a rendkívüli idõjárás sajnos lehetetlenné tette. A táncos lányok ennek ellenére nem „hervadtak
el”. A Gyulai úti iskolában a néptáncos gyerekek jó hangulatú húsvéti bált rendeztek a szülõkkel együtt, ahol mindenki
népzenére táncolhatott.

Mûvészeti Iskola pedagógusai

Szavalóverseny Vésztõn

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos
digitális átállásról szóló hirdetménye
MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ
AZ ÉRINTETTEKNEK?

2013. április 26.,PÉNTEK

látásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesül;
illetve
j) 2013. évben tölti be a 70.
életévét (vagy ennél idõsebb), és számára az ONYF
által folyósított nyugellátás,
nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható. Háztartásonként több támogatási igény esetében az idõben
korábbit fogadja el az
NMHH.
A vissza nem térítendõ állami támogatás 2013. április
30-tól igényelhetõ.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérõ a
rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során
sem éri el, az NMHH postai
úton küldi meg az igénybe
vehetõ támogatási formákról
és a támogatási jogosultság
feltételeirõl szóló tájékoztatót,
valamint az igénylõlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtõl
számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött
igénylõlapot átadhatja a felmérõnek, vagy a számára
átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az
NMHH részére. Az a rászoruló, aki 2012. november 1e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az
NMHH felmérõi valamely okból nem kerestek fel, 2013.
április 30. napjától nyújthat
be igénylõlapot a támogatás

igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási idõpontot követõ 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok
szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérõi két ütemben,
a lekapcsolási idõpontokhoz
igazodva (1. ütemben 2013.
június 15-ig, a 2. ütemben
2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy
tájékoztatást nyújtsanak a
digitális átállásról, az állami
támogatásra való jogosultság feltételeirõl, az igénybe
vehetõ választható támogatási formákról, és segítsenek
az erre vonatkozó igénylõlap
kitöltésében.
Az igénylõlap letölthetõ a
www.digitalisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhetõ válaszborítékkal ellátott igénylõlap
kérhetõ a 06-80/38-39-40-es
zöldszámon.
A kitöltött igénylõlap alapján bejegyzett támogatási
igények esetén a digitális
vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzésérõl
és beszerelésérõl az NMHH
gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít
az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás elõnyeit!
Bõvebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
INGYENES ZÖLDSZÁM:
06-80/38-39-40
E-MAIL:
digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP:
www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a mûsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi
LXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és az
azzal összefüggõ adatszolgáltatás, adatkezelés rendjérõl szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a
közszolgálati médiaszolgáltató analóg mûsorszórásának leállításáról szóló 5/
2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

A költészet napja alkalmából XX. alkalommal került
megrendezésre 2013. április
19-én a Vésztõi Területi Szavalóverseny. Megyénkbõl
közel 150 tanuló képviselte
általános iskoláját.
A Kossuth utcai Általános
Iskolából hat diák vett részt a
versenyen: Kónya Rómeó
1.o., Kónya Árpád 3.o., Molnár Zsanett 4.o., Ponta Petra

Panna 6.o., Farkas Anna
6.o., Molnár Mónika 8.o.
Kónya Rómeót a zsûri elismerõ dicséretben részesítette. A 6. évfolyam mezõnyében Ponta Petra Panna végzett az 1. helyen, Farkas Anna
3. helyezést ért el.
Teljesítményükhöz gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Humán munkaközösség

Lomtalanítási nap
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a TAPPE Kft. 2013. április 27-én (szombaton) lomtalanítási napot tart.
A közterület szennyezésének megelõzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot legkorábban a szállításra megjelölt
napon reggel 7.00 óráig helyezzék ki.
NEM SZÁLLÍTJUK EL: az építési törmeléket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, festékes göngyöleget, fáradt olajat, hígítót, növényvédõszert) elektromos háztartási eszközöket (TV, hûtõ, mosógép, számítógép, monitor, stb.).
Az ingatlanok elé kihelyezett veszélyes hulladékot társaságunk nem szálllítja el!
Tappe Kft.

Szent György-napi tavaszprogram
az erdészeti erdei iskolában
A városerdei erdészeti erdei iskola dolgozói 2013. április
27-én 9 órától 16 óráig nyílt napra várják az érdeklõdõket. A
program résztvevõi megismerkedhetnek a városerdei és
sitkai erdõrészek kikeleti látványosságaival, valamint különféle játékokkal, kézmûves programokkal, mikroszkópos morfológiai vizsgálatokkal, s egyéb, az erdész szakmához kötõdõ bemutatókkal köszönthetik a tavaszt az erdõn.
A programokon való részvétel ingyenes.
Bõvebb információ a www.dalerd.hu weboldal hírek
almenüjében olvasható.

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.

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

SARKAD
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Hallotta?
Rövid híreink

Kistérségi szakmai mûhely az osztályfõnöki munkaközösség
tagjai részére
osztályfõnöki munkaközös-

Az Ady Endre-Bay Zoltán
Középiskola és Kollégium
osztályfõnöki munkaközös-

sége 2013. március 25-én a
gimnázium konferenciatermében kistérségi szakmai

mûhelyt szervezett, melyre
tisztelettel meghívta a kistérségi általános iskolákból az

ség vezetõjét, illetve a 7-8.
osztályos osztályfõnököket,
valamint intézménye pedagógusait.
A foglalkozáson jeles elõadó, Pleyerné Lobogós Judit, a Mérei Ferenc Fõvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértõje tartott elõadást a konfliktuskezelés témával kapcsolatban.
A résztvevõ pedagógusok
megtekintettek egy filmet,
majd megbeszélték a látottakat, tapasztalatot cseréltek.
Hasznosnak bizonyult az értekezlet.
Intézményünk éves munkatervében megfogalmazta,
hogy évente feldolgozunk
egy aktuális nevelési témát,
az idei volt a második foglalkozás. A jövõ tanévben folytatjuk a kezdeményezést.

Hortobágyi Istvánné
munkaközösség-vezetõ

Költészet napján
Manapság már nem annyira divatos verseket hallgatni
vagy olvasni, de vannak olyan költemények, amelyek hallatán az ember libabõrös lesz. Valahol itt van elrejtve a lényeg. Amikor valaminek több év – sõt, több száz év – után is
ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot.
Iskolánkban a magyar költészet napja alkalmából április
11-én versírásra bátorítottuk diákjainkat. A merészebbeknek József Attila néhány gondolatmorzsája segített. Ezen

Kertes István testnevelõ tanár, atlétikaedzõ kezében az elismerést
igazoló oklevéllel és plakettel

Sarkadi Horgász Egyesület jegyárusítása megváltozik
a munka ünnepe miatt.
Nyitva tartás változás május 1. körül:
Április 27-én (szombat)
8.00 – 12.00 óráig,
Április 30-án (kedd)
14.00 – 18.00 óráig,
Május 4-én (szombat) zárva.
Ezt követõen továbbra is,
minden szombaton 8 – 12
óráig, minden szerdán 16 –
18 óráig a Gárdonyi tér 13.
alatt Sebestény Mihálynál.
Egyéb napokon is lehetséges, elõzetes telefon egyeztetés alapján.
Tel: 20/455-7996, 20/4973536.
Sarkadi HE

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

Kirándulás
A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület kirándulást szervez 2013. augusztus 24. és szeptember 2.
között Bulgáriába. Jelentkezni lehet szerdánként a Bartók Béla Mûvelõdési Központ elõcsarnokában 10.00
- 11.00 óra között, vagy személyesen Perei Károlynénál
(Sarkad, Úttörõ u. 13.), elõzetes egyeztetés alapján
(tel.: 06/20/561-1778).
A jelentkezés határideje:
2013. április 30., az útielõleg
egyidejû befizetésével.

Perei Károlyné, elnök

1% – köszönjük
A Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Mûvészetéért Közalapítvány
ezúton köszöni a támogatást
mindazoknak, akik az elmúlt
évben adójuk 1%-ával segítették a közalapítvány munkáját.
Kérjük, ebben az évben is
támogassák közalapítványunkat adójuk 1%-ával!
Adószámunk: 18375640-104

Az alapítvány kuratóriuma

Hála és köszönet
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete

gondolatokból – melyek talán nem is olyan hétköznapiak –
kellett megfogalmazni költeményeiket. Sõt, hogy még érdekesebb legyen a feladat, a verset hagyományos írógép segítségével kellett papírra vetni. Ami úgy látszik, hátráltatta
egyik-másik diák versírását. Mert volt, aki nem tudta befûzni
a papírt a gépbe, aki elírt gondolatait nem tudta törölni, mint
a számítógépen, és valakinél az írógép gombjai akadtak be.
De mindennek ellenére nagyon nagy volt az érdeklõdés.
Az elkészült alkotásokat a versdobozba helyezték el az
ifjú költõpalánták, ahonnan a nap végén kerültek elõ. A diákmunkák mellett egy pedagógus – Szlávikné Mári Zsuzsanna
- verse is a dobozban lapult.
A magyar költészet napja arra is jó, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és gondolkozzunk azokról a dolgokról,
amiket már a költõk is évszázadok óta próbálnak megfejteni:
szeretet, gyûlölet, isten, világ, haza, háború. Mert a verseken
keresztül pontos rajzot kapunk minden korszakról, társadalmi, kulturális és gazdasági állapotról.
Mindezek mellett a versek olyan élményt nyújtanak, ami
meghatározó lehet egész életünkön keresztül.
Jó lenne, ha nem csak ezen a napon találnánk rá a gyönyörû versekre, hanem lenne idõnk erre máskor is, mert a
költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden
egyes napján, mert azalatt, míg verset olvasunk, hallgatunk,
egy pillanatra minden más megáll…

Városunk középiskolájában
tanít az „Év testnevelõje”

Átmeneti nyitva
tartás változás

A sarkadi középiskolában
testnevelést tanító és különbözõ sportágakban edzõi tevékenységet folytató Kertes
István Budapesten vehette át
a rangos kitûntetést. Az „Év
testnevelõje” díjat minden
esztendõben a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos
Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizottság közösen adományozza az arra érdemesek számára.
Békés megyébõl idén Kertes István testnevelõ tanár részesült a kitûntetésben, aki
nemcsak a sarkadi középiskola testnevelõjeként ismert,
hanem
a
megyei
diákspotban is igen jól cseng
a neve, annak fejlesztésében
elévülhetetlen érdemeket
szerzett.
Kertes tanár úr a Sarkadon
végzett testnevelõ munkán
túl elismert atlétikaedzõ Gyulán, tanítványai országos diákolimpiák és korosztályos

versenyek állandó dobogósai, többen nemzetközi versenyekre is rendszeresen
kvalifikálják magukat. Továbbá a Grosics Gyula Katolikus
Labdarúgó Akadémián is
rendszeresen tart edzéseket.
A sarkadi tornasport helyzete és jövõbeni lehetõségei
kapcsán Kertes István elmondta, hogy igen komoly lehetõségeket, ha úgy tetszik,
tartalékokat lát a sarkadi
gyermekekben, akikbõl megfelelõ oktatással akár a jövõ
bajnokai is lehetnek. Természetesen ehhez a testnevelõkön túl a szülõk, az oktatási intézmények és az önkormányzat szorosabb összefogására, hosszú távú együttmûködésére van szükség.
A kitûntetéshez Sarkad
Város Önkormányzata és
városunk lakossága nevében õszintén gratulálunk!

Csepreghy Mátyás
városmenedzser

2013. március 23-án a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Sarkadi
Helyi Szervezete megtartotta a „kései” Nõnapi rendezvényét.
A létszámon érezni lehetett
az emberek anyagi leterheltségét, az egyre kevesebb,
úgymond saját szórakoztatásunkra költhetõ összeget.
Akik viszont eljöttek rendezvényünkre, úgy hisszük a
maximális ellátásban részesülhettek és pár óra hosszára legalább kikapcsolódva,
feltöltõdve tudják folytatni
majdan a hétköznapokat.
A jelenlévõket pár kedves
szóval Bende Róbert polgármester úr köszöntötte, majd
a megyei Egyesületünk
elnökasszonya, Kovács Ágnes is néhány szóban beszélt a mozgáskorlátozottak
jelenlegi nehéz helyzetérõl
és szûkös lehetõségeikrõl. A
délután fénypontja a „Fogyatékos Klub” tagjainak kedves, szívet melengetõ mûsora volt.
Hálásan
köszönjük
Boldogné Varga Annamáriának, Borbélyné Széplaki Ildikónak,
Dalmadi
Lászlónének a fáradságos
munkájukat, hogy a fiatalokkal foglakoznak. Megköszönjük Kovács János bácsi
sorstársunknak a fellépését,
aki egy gyönyörû verssel köszöntötte a nõket.
Megkülönböztetett köszönettel vagyunk Bende Róbert
polgármester úr anyagi segít-

sport

ségéért, valamint Simon Lajos vállalkozónak, Papp János tésztakészítõnek, Germán Józsefné élelmiszer és
vegyesbolt tulajdonosnak, a
Boldog pékségnek, Szabó
János családjának, akik a
Vasút utcai Privát bolt tulajdonosai. Köszönet Sarkadi
Kálmánnénak, az Anti úti
FOREST PUB tulajdonosának, Borsós Ferencné,
Baloghné Földesi Judit virágboltosoknak, a “Mónika”
divatáru üzlet tulajdonosának, Balogh Imre Sánc utcai
méhésznek, a Kossuth utcai
Drogéria és gyógynövényboltnak, a Vasút utcai „Micó”
tejboltnak, Tari István „Totólottó”-zójának a tombolához
való anyagi támogatásukért.
Külön köszönet és hála mindazon mozgáskorlátozott tagjainknak, vendégeinknek,
akik a tombolaajándékkal
segítették szervezetünket. A
nevüket hosszú volna itt felsorolni, de szívünkbe zártuk
mindannyiójukat és szeretettel gondolunk rájuk.
Köszönjük a Közétkeztetési Intézmény dolgozóinak
munkáját, akik szabadidejükben is rendelkezésünkre
álltak, valamint Juhász Imre
zenészünknek, aki kiváló játékával, hangjával biztosította a jó hangulatot ezen a délutánon.
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete
nevében:

Doba Mihályné

sport

A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
megyei I. osztályú bajnoki mérkõzéseinek
programja
24. forduló
2013. április 28. (vasárnap) 17.00 óra
Csabacsûd SE – Sarkadi Kinizsi LE
30. forduló
2013. május 1. (szerda) 17.00 óra
Nagyszénás SE – Sarkadi Kinizsi LE
25. forduló
2013. május 4. (szombat) 17.00 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Szeghalmi FC
20. forduló
2013. május 8. (szerda) 18.00 óra
Mezõberényi FC – Sarkadi Kinizsi LE
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két
órával kerülnek megrendezésre.
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4.

Figyelem!

Deviza Hitelkárosultak
Fórumot tartunk
Figyelem! Lakossági
2013. 04. 27-én 17 órai

Veress Ferenc és Bihar utca sarkán lévõ kisbolt,

KOPPÁNY OTTHONVÉDÕ CSOPORT
kezdettel a Bartók Béla Mûvelõdési
„Gyermekeid Jövõje a Tét!
Központban (Sarkad, Vár u. 2/b)
Közömbösnek lenni bûn!”
A fórum témái:
➩ Deviza és egyéb hitelekkel kapcsolatos lehetõségek
a Banki szerzõdésekkel szemben
➩ Jogi tanácsadás
➩ Otthonvédelem
➩ Árverezés, végrehajtás megakadályozása
➩ Pertársaságok megalakítása és csatlakozási lehetõsége

Ne hagyjuk magunkat, hogy a Bankok kifosszanak!
Köztudott tény a Devizahitel Csalás!
Nem nekünk van szégyellni valónk, hanem a Bankoknak,
és akik ezt hagyták nekik! Várunk mindenkit.
Részvételi vagy bármilyen kérdés esetén jelentkezni:
Borbély Sándor & Borbély Katinál
Tel.: +3670/607-1103, +3670/424-1961

SARKI CSEMEGE
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Megemlékezés
,, Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem feledünk.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Farkas Attila

állandó akciós termékeket kínál:
-kenyerek 200 Ft - 210 Ft-ig
-péksütemények 59 Ft-129 Ft-ig

volt Sánc u. 11. sz. alatti lakos
halálának

10.

évfordulóján (04.30).
Szeretõ családja

Nyári nyitva tartás:

Május 6-tól: H-P: de.5h -11h-ig, du. 16h-23h-ig.
Hétvégén: Szombaton:6h-12h-ig, Vasárnap:7h -11h-ig.

ÚJRA MEGNYÍLT A

PINOCCIÓ
PIZZÉRIA

SARKADI JÁRÁSI HIVATAL és
SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI
ügyfélfogadási rendje

,,Kávézó, cukrászda, fagyizó”
(Autómosóval szemben)

NYITÁS: 2013. 04. 27-én

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

Telefonos rendelés: 06/30/631-6450
Online rendelés:
www.sarkadipizza.hu

Mindennap egyfajta fagylalt
féláron kapható!

5720 Sarkad, Szent István tér 24/2.
Hétfõ: ............................8.00-15.00 óráig
Kedd:.............................8.00-15.00 óráig
Szerda:..........................8.00-18.00 óráig
Csütörtök:.....................8.00-12.00 óráig
Péntek:.......................... 8.00-12.00 óráig

Várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:

H-V: 11 órától 21 óráig

Megemlékezés

KIRÁNDULÁSOK
AUTÓBUSSZAL
SARKADRÓL
+SZÁLLÁS
+FÉLPANZIÓ!
AUSZTRIA
június 8. - 13. 69.900 Ft/fõ
HORVÁT TENGERPART
június 29. - július 4.
63.500 Ft/fõ
Érd: Veress Antal tanár
Tel/fax: 06/66/280-140
Mobil: 06/30/648-0050
E-mail: tetura@freemail.hu

Gyulai Imréné
szül. Duska Mária halálának

Gyulai Imre

volt Árpád fejedelem tér 10-12. alatti lakos
halálának 5. évfordulóján.
Megvetve a kíméletlen halált,
Anya és Fia már egymásra talált. Emléketeket õrzi a szeretõ család:

Apa, Lánya és három unokája

Megemlékezés

Kellemes környezet és
családias légkör

Járási Gyámhivatal
5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Hétfõ: ...8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Kedd: ............................8.00 -12.00 óráig
Szerda: 8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Csütörtök:................... 8.00 -12.00 óráig
Péntek:........................ 8.00 -12.00 óráig

Idõsek Otthona és Gondozóháza

1. és fia

,, Elvitted a derût, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tõlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Ungor Imre

volt Hajdú u. 28. sz. alatti lakos
halálának 2. évfordulóján (04.25).
Szeretõ édesanyja, édesapja, 2 húga, 2 sógora
és azok családjai

Sarkadi Járási Hivatal
Okmányirodai Osztály
Sarkad Város Polgármesteri Hivatala
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Hétfõ: ...8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Kedd: ............................8.00 -12.00 óráig
Szerda: 8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Csütörtök:................... 8.00 -12.00 óráig
Péntek:........................ 8.00 -12.00 óráig

Köszönetnyilvánítás

Sarkadi Járási Hivatal Hatósági Osztály
5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Hétfõ: ...8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Kedd: ............................8.00 -12.00 óráig
Szerda: 8.00 -12.00, 13.00 -16.00 óráig
Csütörtök:................... 8.00 -12.00 óráig
Péntek:........................ 8.00 -12.00 óráig

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

Megemlékezés

,,Értünk éltél, bennünket szerettél,
Elfelejteni téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és szeretet,
Õrízzük drága emléked.”

,,Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Bálint Sándorné

Nator Ferencre

szül. Szilágyi Julianna (1935.
05.26.) -élt 77 évet- volt Gyulai
út 96/a alatti lakos

20.

halálának
évfordulóján.
Szeretõ
felesége, két
fia és az egész
családja

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Szeretõ családja

Megemlékezés

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Péntektõl-péntekig

Április 29. Hétfõ
Péter
Április 30. Kedd
Katalin, Kitti
Május 1. Szerda
Munka ü., Fülöp
Május 2. Csütörtök
Zsigmond, Zoé
Május 3. Péntek
Tímea, Irma

Névnapok
Április 26. Péntek
Ervin, Ida
Április 27. Szombat
Zita, Mariann
Április 28. Vasárnap
Valéria, Nimród

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.

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

1. évfordulóján. Szeretõ felesége és családja

I NGATLAN

E GYÉB

Ház eladó Ady E 72 T:70/
3172330

Vasat tollat bútort veszek
Szalontai u.46. T:06/30/9369044

Családi ház eladó Kapocs
12/a IÁ:3,5M Ft T:06/30/2289618

Pulyka eladó T:06/30/9439905

Vastag házikolbász eladó
Magyar u. 15/a T:06/30/2690012

Süldõk és malacok eladók
Anti út 26

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

Vágni való fehér húshibrid
csirke elõjegyezhetõ Zöldfa
11 vagy 270-096-os telefonon, ára:440Ft/kg száll. ápr.
30. 18 óra

Nótaest

Híradó

Majális

Testületi ülés
Sarkad Város Képviselõ-testületé- „Újra szólt a magyarnóta” II. rész
nek soros áprilisi ülése

Családi majális összefoglaló

ÁLLAT

S ZOLGÁLTATÁS
Sírkõkészítés Borbély Sándor Orgona u.1 T:06/20/9507878

Jövõ heti mûsora május 2. (csütörtök, 17.00 órai kezdettel)

Friss közéleti hírek

halálának

10.00-18.00 óráig adhatják fel.
A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.
e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu

Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Iroda

Katolikus gondolatok öt percben

Kalmár József

volt Deák F. u. 23. sz. alatti lakos

Bárányok eladók Szegfû u.
30. T:06/30/851-6001

Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412

Készüljön a télre vásároljon
elõre! Havonta 10-20 q, nem
kell sok pénzt kiadni egy
összegben, mi rendelkezésre állunk egész nyáron! Rózsa Tüzép T:70/439-0800
ugyanitt minden hétfõn bálabontás a Rózsa Duriban (piros ház).
Fûkaszálás T:06/20/3752194
Fûkaszálás T:06/30/7322776
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