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Városi Gyermeknap
A Kossuth utcai óvoda dolgozói és szülõi
munkaközössége, valamint Sarkad Város
Önkormányzata szeretettel vár mindenkit

a Városi Gyermeknapra

2013. május 25. (szombat) 9.00 óra
Helyszín: Kálvin téri játszótér

Kedves Kicsik és Nagyok!

Szeretettel várunk Benneteket a Városi Gyereknapra!

Programok:

kerékpáros vetélkedõ a rendõrség segítségével, tûzoltó bemutató, aszfalt rajzverseny,
ugrálóvár, zenés gyermekmûsor, arcfestés,
különbözõ kreatív tevékenységek, sport vetélkedõk, tombola
14.00-tõl zenés programok, 18.00-tól játszik a
Grund Együttes
A helyszínen üdítõ és sütemény
jótékonysági vásár az óvodások javára.

Gyermeknapi horgászverseny
A Sarkadi Horgász és Halász Egyesületek szeretettel meghívják a város minden horgászni szeretõ gyermekét a Városi
Gyermeknap keretprogramjaként megrendezendõ horgászversenyre.
GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY
SARKAD, ÉDEN-TÓ I.
2013. május 26. (vasárnap) 9 00 – 11 00
Program:
✧ 8 30 Érkezés, nevezés, helyek elfoglalása
✧ 9 00 Verseny kezdete
✧ 11 00 Verseny vége, mérlegelés
✧ 11 30 Eredményhirdetés, díjak átadása, tombolasorsolás
Verseny szabályai:
Egy darab, úszós készséggel (spiccbottal) lehet horgászni. A kifogott halakat kíméletesen, karikás haltartóban vagy
vödörben, vízben, élve kell tartani a verseny végéig.
A gyermekeknek csak csalizásban, etetésben, merítésben
és a hal levételében lehet segíteni, más jellegû segítség esetén a versenyzõ kizárására kerülhet sor!
A gyermekek csak felnõtt felügyeletével vehetnek részt a
versenyen! Kérünk minden szülõt, biztosítsa gyermeke felügyeletét!
DÍJAZÁS három korosztályban történik:
I. korosztály: Óvodás, II. korosztály: Alsó iskolás, III. korosztály: Felsõ iskolás 14 éves korig
Mindhárom korosztály elsõ 3 helyezettje díjazásban + oklevélben részesül! Különdíjban a legnagyobb halat fogó részesül!
Minden benevezett versenyzõ gyermek édességet kap
ajándékba!
GÖRBÜLJÖN A BOT!

PROGRAM:

Május 22.

Sarkad Város
Önkormányzata
idén is csatlakozott a Kihívás
Napja 2013 programsorozathoz!
✫ 05.00 12.00: I. Sarkadi
Kihívás Napi
Horgászkupa a
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület szervezésében az
Éden-tavon. (A versenykiírás letölthetõ a városi honlapról, www.sarkad.hu)
✫ Egészségmegõrzõ és sportprogramok a város oktatási intézményeiben, a bölcsõdében, óvodáinkban, az
általános iskolákban, és az Ady Endre - Bay Zoltán Középiskolában
✫14.00-tõl I. Sarkadi Kihívás Napi Teniszkupa gyermekeknek a Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület szervezésében, a Kinizsi Tenisz Centrumban
✫ 16.00-tól I. Sarkadi Kihívás Napi Amatõr Futballkupa az Ady Endre - Bay Zoltán középiskola tornacsarnokában, Sarkad Város Önkormányzata szervezésében.
(A futballkupán való részvétel elõzetes jelentkezéshez
kötött, a szabálykönyv és a jelentkezési lap letölthetõ a
városi honlapról, www.sarkad.hu)

2013. május 17., péntek

Ballagás városunk középiskolájában
Elmegyek, elmegyek...
Május 4-én érettségi elõtt
álló diákjaink végigjárták iskolájuk szépen feldíszített
tantermeit, egy utolsó sétát
tettek városunk központjában, majd a 9. osztályosok
sorfala között érkeztek meg
a ballagási ünnepség helyszínére, a kollégium kertjébe. A rokonok, barátok, diáktársak, meghívott vendégek
tapssal üdvözölték õket.
A ballagtató tanulók képviseletében Petrucza Klaudia
köszönt el tõlük. Szatmári
Ágnes verse után Seprenyi
Nikolett a ballagók nevében
emlékezett vissza az itt eltöltött évekre, vett búcsút az intézménytõl, tanáraiktól, diáktársaiktól, majd felkerültek az
iskola zászlójára az emlékezés szalagjai.
Ezután Pete László Miklós
írása elevenedett meg a színpadon Pete Lászlóné rendezésében, Gurbai Réka,
Gavra Dávid, Bondár Gabriella és Bravik Krisztián
elõadásában.
Bende Róbert polgármester ünnepi köszöntõjében az élet szépségeirõl, a
ballagók elõtt álló feladatokról fejtette ki gondolatait, és
kívánt jó utat a fiataloknak.
Ottlakán Renáta énekét a
gitárszakkörösök kísérték.
Zámori Ida igazgató
asszony beszédében kiemelte, hogy végzõseink
gyerekként érkeztek iskolánkba, és felnõttként távoznak tõlünk, mert 4-5 év alatt
a tudás és szeretet ablakai
sorban kinyíltak elõttük, miközben szüleik, tanáraik féltõ tekintete kísérte õket.
Ezután jutalmak, oklevelek
átadására került sor, melyeket kiemelkedõ teljesítményért, jó tanulmányi eredményért, szorgalomért, sportért,
közösségi munkáért kaptak a
fiatalok.
Ezt követõen Bende Róbert polgármester és
Zámori Ida igazgató
asszony valamennyi diáktól
kézfogással vett búcsút, és
átadták nekik a Békés Megyei Hírlap Osztálynapló
címû kiadványát, mely a
2012-2013-as tanév végzõs
tanulóinak osztályképeit tar-

„...egy utolsó sétát tettek városunk központjában”
talmazza. A kiadvány a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Sarkad Város Önkormányzata támogatásával jelenhetett meg.
Az ünnepség zárásaként a
búcsúzó osztályokat jelképezõ léggömbök felröppentek miközben a végzõsök összeölelkezve ringottak - s oly
gyorsan szálltak el a végtelenbe, tûntek el szemünk
elõl, mintha születésük óta
erre vágytak volna. Léggömbröptetéskor el szoktam
gondolkodni az életü(n)krõl.
Mennyire ki vagyunk szolgáltatva a szélnek! Milyen sérülékenyek vagyunk! Néha
magabiztosan törünk a magasba, máskor pedig zuhanunk a mélybe. Ám, ha sok

Kézfogások Kötegyán-Nagyzerind
Jótékonysági Kerékpártúra
Kerékpározz a szegény gyerekekért!

2013. május 25.

(Rossz idõ esetén június 8-ra módosulhat)
Kötegyán Község Önkormányzatának, Nagyzerind Község Önkormányzatának, Sarkad Város Önkormányzatának,
Keményfok Község Önkormányzatának segítõ közremûködésével kerül megrendezésre a Kézfogások KötegyánNagyzerind Jótékonysági Kerékpártúra, amelynek részvételi díjai a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül nehéz
sorsú, szegény gyerekeknek lesznek felajánlva.
2011-ben már nagy sikerrel megszerveztük a jótékonysági kerékpártúrát, és most kerül sor másodjára a jótékonysági
eseményre.

szorgalommal jól megtanulunk “szörfözni”, be tudjuk
fogni, meg merjük lovagolni
a szelet - és ebben társakra

is találunk -, akkor sokszínûek, szabadok, légiesek, boldogok lehetünk...
Nagy Ferenc

A mostani kerékpártúrának hármas célja lesz
1. A Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal együttmûködve szegény, nehéz sorsú gyerekek megsegítése!
2. A kerékpártúrával felhívjuk a figyelmet a Sarkad-Ant közötti közút, és kerékpárút megépítésének fontosságára!
3. A kerékpártúrával felhívjuk a figyelmet a Kötegyán-Keményfok, illetve a Kötegyán-Ant közötti közút és kerékpárút
megépítésének fontosságára!
A rendezvény Védnökei:
➡ Nemes János Kötegyán Község Polgármestere,
➡ Simándi Sándor Nagyzerind Község Polgármestere,
➡ Bende Róbert Sarkad Város Polgármestere,
➡ Teodor Matica Keményfok Község Polgármestere
Részvételi díj: Felnõtteknek: 1000 FORINT - 16 RON
Általános- és középiskolás diákoknak: 500 FORINT - 8
RON
Jelentkezési határidõ: 2013. május 24.
A bankszámlaszámok ellenõrizhetõek lesznek Kötegyán
Község Önkormányzatának honlapján: www.kotegyan.hu
A részvételi díjakat május 24-ig lehet befizetni:
Kötegyán Község Önkormányzatának bankszámlájára
forintban OTP: 11733175-15343611-10070004 illetve
Zerindi bankszámlára lejben :
(folytatás a 3 oldalon)
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Lesz-e pünkösdünk és új termésünk?
Az ünnep közeledtével furcsa módon belém nyílalt ez
a kérdés. Igaz, elsõ hallásra
balgának tûnik. Hiszen évek
óta pirosbetûs ünnep nemcsak az egyházi, de a polgári naptárakban is. Munkaszüneti nap volt, ünnepi asztal
is, és jókívánságok is hallatszottak.
Ám mintha ez az ünnep
olyan szegényesebb lenne.
A lapokban alig olvashattunk
megemlékezést, vagy méltatást, köszöntést. Folklórja
nemigen van, hacsak nem a
hajdani „pünkösdi királyválasztás”. – Nem úgy mint karácsonykor, amikor fény, ragyogás vesz körül bennünket; fenyõpárás-balzsamos
illatok áradnak, felénk
zsongnak évszázados harmóniák, szeretet gírlandja
övezi a szíveket, kapcsolja
egybe eget a földdel, és mi
pedig tonnaszámra küldjük a
jókívánságokat – ha soha
máskor -.
A nagypéntek is közel jön
hozzánk a szenvedés heroikus bocsánatszerzõ váltságával. Húsvétkor pedig harsog a tavasz, gyõz az élet a
halál felett. De pünkösdkor
mindez hiányzik, talán a nyárelõ szépséges kelleme simogatja testünket-lelkünket.
Pedig eleink a pünkösdnek
jeles napját és a sátoros ünnepek csúcsát emlegették.
Mi azonban mintha üresjáratban lennénk, vagy éppen
semmibe markolnánk. Kínál
nekünk valamit? Valamiféle
örömre dobogtatja a szívünket?
Gyermekkorom rigmusai
rímelnek bennem: „Piros
pünkösd rózsás napján, ötven nappal húsvét után, az
Úr lángnyelveket külde és
Szentlelkét kitöltötte.”

Ám mint az elsõ pünkösdi
ünneplõk esetében, számomra is ismétli magát talán
a történelem az akkor elhangzott kérdésben: Vajon
mi akar ez lenni?
Hát annyit igencsak tudunk, hogy a keresztény egyház születésnapja. Meg
hogy a pünkösdnek megvannak – épp úgy, mint a húsvétnak – a maga megelõzõ
zsidó-ótestamentumi gyökerei, amikor is az elsõ zsengéért való hálaadás ünnepét
ülték, és úgy tûnik, ennek
folytatása az új zsengeként
megjelenõ keresztény emberek közössége, kik maguk
lesznek hordozóivá egy új és
minõségileg
más
világterebélynek a történelem évezredes útjain.
Ámde jön az emésztõ kétely: Mit kezdjünk ma a pünkösddel? Az öt érzékszerves
anyagi lét korlátozottságába
kalodázódott, számítógépes,
csak matériákba gondolkozó, álmélkodó lelkünk.
Furcsa természeti jelenségekrõl hallunk. Mik ezek?
Ufós idió-szinkráziák, repülõ
csészealjak körüli parapszichológiai élmények? Elhalt
lélek visszatérése? Vagy valami eszperantó-jelenség?
Egy pünkösdkor hallottam
Rákóczi Ferenc lelkének kitöltésérõl!? Vagy emberek
„transzállapotban” történt
megnyilatkozásai, amikor
maguk se és mások még kevésbé értik, amiket mondanak. – Netán új eszme, vagy
korszellem eluralkodása történt? Nem! Nem effélékrõl
van szó.
Hanem emberek, - olyanok mint mi, olyan jók, meg
olyan rosszak – megéltek
egy csodálatos eseményt.
Azt, hogy nem csupán férfi

indulatjából és asszony akaratjából, hanem „felülrõl való
fogantatás jegyében” nyertek
olyan többlet életminõséget,
melynek rendjén lettek
újzsengévé. Szomorúságuk
örömre változott, fájdalmak
által tisztább lett életük, vállalták – ha kellett még a mártírhalálban is a gonosznak
jóval meggyõzését, önzés
helyett az önfeláldozást, azt
a praktikusan oktalan és érthetetlen „másképpen” való viselkedést és cselekvést, a
második mérföldön való járásnak látszólagos értelmetlenségét, de hosszú távon világmegváltó életstandardját.
Ezért történhetett az elsõ
pünkösdben Jeruzsálemben,
hogy a sokaság, mely tegnap
„feszítsd meg”-et kiáltozott,
egyszerre új látásoknak és
örömöknek birtokában elfelejtkezett mindarról, mely
õket egymástól elválasztotta,
s észbe vette, mi egybekapcsolta, eddig idegeneket és
jövevényeket testvérekké tette, s megtanulták a „nyelveket egyezõ hitre” juttató beszédet. Vették a szolgálat lelkét, hogy kilépjenek önmagukból, énjük áttevõdjék a
másikba, sutba vágják gyávaságukat, mondják a mondhatatlant, téve mindezt örvendetes áldozatvállalással.
Történt pedig ennek láttán,
hogy a kívül való avatatlan
szemlélõ nem értve mindezt,
részegeknek nézte õket.
Hogy lehetett ez? Úgy, hogy
vannak olyan adottságaink,
amelyeket saját magunk erejébõl elviselni nem tudunk,
amikor valahova fordulnunk
kell. Belefáradunk taposómalmunkba, idejekorán kiégünk, öntudatosan szemléljük romlásunkat, depresszióba zuhanunk. Kapkodunk

Kit tüntessünk ki 2013-ban?
Városi díjak adományozása
I.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
az 1/1990. (XII. 11.) Önk. sz.
rendeletében döntött a “Sarkad Város Díszpolgára” cím
adományozásáról.
A Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
✤ a képviselõ-testület tagjai,
✤ a településen mûködõ
pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek,
✤ a helyi gazdálkodó szervezetek és intézmények.
II.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 11/1993. (III. 17.) Önk. sz.
rendeletében döntött a
,,SARKADÉRT ” kitüntetés

alapításáról.
A „SARKADÉRT ” cím adományozására javaslatot tehetnek:
➩ a képviselõ-testület tagjai, bizottságai,
➩ a jegyzõ,
➩ a kisebbségi önkormányzatok,
➩ a városban mûködõ pártok, társadalmi, érdekképviseleti szervezetek, egyházak, egyesületek, alapítványok.
III.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 18/1994. (VIII. 23.) Önk. sz.
rendeletében döntött a kiemelkedõ teljesítmények elismerésérõl.
Ennek keretében az alábbi
elismerõ díjakat alapította:

➩ ,,Sarkad Város Kultúrájáért”
➩ ,,Sarkad Város Oktatásáért”
➩ ,,Sarkadi Talentum”
➩ ,,Sarkad Város Sportjáért”
➩ ,,Sarkadi Egészségügyért”
➩ ,,Sarkad Város Közszolgálatáért”
A fenti kitüntetõ díjak esetében a következõk tehetnek
javaslatot az elismerés adományozására: a polgármester, a jegyzõ, a képviselõ-testület tagjai, a bíróság által
bejegyzett politikai, érdekképviseleti és más civil szervezetek, az intézményvezetõk, valamint a polgármesteri hivatal osztályvezetõi.
Valamennyi díj közös vonása, hogy kitüntetõ díjban

VÁROS
ide-oda. Rohangálunk egymáshoz, orvoshoz, pszichológushoz, tablettákhoz… éjszakára nyugtató… nappalra serkentõ… motornak egyszerre gázt és féket…
Ebben a csõdben már minden lehetséges… 15 éves
voltam, amikor légitámadást
éltem át egy pincében. Mellettem velem együtt két ember remegett, amikor felettünk hullottak a bombák. Az
egyik italozott, a másik imádkozott.
Micsoda modern és félelmetes összefüggés. Egy és
ugyanazon esemény az
egyik embert Urához vezeti,
a másikat a pálinkás üveghez kergeti. Milyen vidám és
erõs a részeg!
És mi nem vágyunk örömre, erõre?! Ezt keressük szórakozásban, mámorban,
szerelemben, hobbikban…
És nem telik rá a magunk forrásaiból… vagy megtaláljuk
végén az „agytörlésben”.
Ha nem találjuk meg az
igazi forrást, bárhova sodródhatunk: Droghoz, vagy az
élet Urához. Ezért nem arra
van szükségünk, hogy nekünk erkölcsöt meg világnézetet prédikáljanak. A vadszõlõnek hiába mondják: Teremjél nemes gyümölcsöt; a
süketnek, hogy hallgasd
Beethovent!
„Felülrõl való érintésre és
fogantatásra” vár életünk:
stresszünk, félelmünk, csõdünk! Ezért kiáltunk: Jõvel!
S ha e kiáltás elhangzott
„óvóhelyeink” mélyérõl, akkor, lesz pünkösdünk! Akkor
lesz szívet boldogító ünneppé, amikor is „oszlik lelkünk
barna gyásza” és mint ilyen
új és gazdag terméseket
hoz, népünk és nemzetünk
javára, mindannyiunk örömére és szociális rendünk
áldására!
Tisztelettel, szeretettel:

2013. május 17.,PÉNTEK

Pályázat jegyzõi munkakör
betöltésére
Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Sarkadi Polgármesteri Hivatalban jegyzõi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony és a vezetõi megbízás idõtartama: 6 hónap próbaidõ kikötésével határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- fõiskola, igazgatás-szervezõ, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri végzettség,
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljes
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, ennek hiányában a kinevezéstõl számított egy éven belül a szakvizsga letétele, illetve
mentesítés megszerzése, amely határidõ eredménytelen eltelte esetén a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél
fogva megszûnik,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (II.20.) kormányrendelet szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. A képesítési feltételek, a szakvizsga létét igazoló okiratok másolata. A munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelésekre, a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai
program. Közigazgatási gyakorlat igazolása. Nyilatkozat,
melyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2013. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bende Róbert polgármester nyújt a 06/66/585-711-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Sarkad Város Polgármestere
címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.).
A borítékon fel kell tüntetni a 01-378/2013 azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: jegyzõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követõen a polgármester személyesen hallgatja meg a pályázókat és ezt követõen dönt.
A pályázat elbírálójaként fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A kiírás hiteles forrása a Nemzeti Közigazgatási Intézet
„közigállás” oldala.
Polgármesteri Hivatal

Nagy Zoltán ny. lelkész
részesülhet az a sarkadi lakóhellyel rendelkezõ, vagy
Sarkadról elszármazott, illetve Sarkadon tanuló vagy dolgozó bármely személy vagy
csoport aki, illetve akik az
adott területen kiemelkedõ
teljesítményt értek el.
A javaslatokhoz csatolni
kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenységre
vonatkozó esetleges dokumentációt is.
A javaslatnak tartalmaznia
kell a kitüntetésre javasolt
személy adatait, illetve pontos megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás
részletes ismertetését.
A kitüntetõ díjakat a tanévzáró ünnepélyeken, valamint
az augusztus 20-ai állami
ünnephez kötõdõen a polgármester adja át.
A javaslatokat indoklással
a polgármesterhez kell benyújtani 2013. június 20-ig,
a Sarkadi Talentum elismerõ
díj vonatkozásában 2013.
május 24-ig.

Polgármesteri Hivatal

Szabadtéri játékok a Gyerekesély projektben
A „Gyerekesélyes” projekt néven ismertté
vált program, játszótéri- illetve játszóudvarok kialakításához szükséges eszközök beszerzésével járult hozzá a gyermekek szabadban töltött idejének biztonságos és örömteli eltöltéséhez. Játszótéri elemek (sörpad
garnitúra, hárommodulos mászóka, lengõhinta mászókával) azon települések helyszínein kerültek telepítésre, melyek nyári táborok szervezéséül is szolgálnak (6 település).
Valamennyi játszótér helyszínén megtörtént
az eszközök szabályos telepítésének vizsgálata, így azok a nagyobb gyerekek által
hivatalosan is birtokba vehetõk.
Ahol Biztos Kezdet Házak lettek kialakítva
(4 helyszínen) ott nem a fent említett játszótéri eszközök, hanem a pályázati útmutató
által elõírtaknak megfelelõ játékok kerültek
beszerzésre, a legkisebbek örömére.

Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Gyerekesély Iroda

Dés László - Geszti Péter:

Akönyve
dzsungel
Musical, a Sarkadi Kossuth Utcai Általános
Iskola Diákszínpadának elõadásában

Bemutató:
2013. május 24.
17. 00 órai
kezdettel a sarkadi
Bartók Béla
Mûvelõdési Központ
nagytermében

Jegyek a helyszínen
válthatók!

Felnõtt jegy: 500 Ft

Diák jegy: 300 Ft

VÁROS
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3.

Hallotta?
Rövid híreink

Meghívó
szalonnasütésre

Ballagás a kollégiumban

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Sarkadi Helyi Szervezete
2013. május 23-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel
szalonnasütést szervez az
Éden-tónál.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Fáról gondoskodunk, minden más hozzávalót hozzatok. (Rossz idõ esetén a rendezvény elmarad!)
Tisztelettel kérjük, akik még
nem rendezték tagdíjbefizetésüket tegyék meg fogadóóráinkon hétfõi napokon
13.00 órától 16.00 óráig a
Vasút utca 11. szám alatt.
Köszönjük! Tisztelettel:

A tavasz késett ugyan, de a kollégiumi ballagás nem. A
szokásosnál korábban, április 24-én “köszöntött be”. Elõzõ
este a 9.-esek virágot gyûjtöttek, amivel másnap “vén” ballagóink tiszteletére gyönyörûen feldíszítették a kollégium elõterét, lépcsõit, folyosóit.
A végzõsök még utolsó alkalommal végigjárták szeretett
otthonuk szobáit. Majd felcsendült Máté Péter: Azért vannak
a jó barátok címû dala - Sin Szabina, Turi Fruzsina és Karkus
Tamás elõadásában. A kollégium dolgozói nevében Klimaj
Tamásné kollégiumvezetõ vett búcsút. A maradó diákok részérõl Patkás Dóra mondta el gondolatait. Végül az “öregek” képviseletében Seprenyi Nikolett búcsúzott el a kol-

légiumtól és annak lakóitól.
A ballagókról nevelõik által írt vicces versikék derültséget,
nevetést, néha pityergést váltottak ki a hallgatóságból. A körépület földszintjén berendezett “házi moziban” az eltelt 4-5
év eseményei elevenedtek meg életképek formájában. Ekkor látszott, mennyire eltelt az idõ... A Balogh Endre tanár úr
által összeválogatott film másolatát minden ballagó megkapta ajándékba.
Végezetül a kollégium csodálatos kertjében süteménnyel
és üdítõvel “öblítettük le” a fáradalmakat. Spontán baráti beszélgetések tették teljessé a napot, majd álomba szenderülve talán már valahol másutt jártak a ballagók...

Jó utat, fiatalok!

Szerenád „igazmondó” dalokkal
Május 2-án délután iskolánk ebédlõjében nem a régi
hagyományoknak megfelelõ
szerenád vette kezdetét.

Gyermekeink nem vándorolnak már estétõl reggelig házról házra elcsigázottan, hanem...

Szóval összegyûltünk az
ebédlõben: végzõs diákjaink
és a tantestület tagjai. A 12.
A-ból Kovács Anett köszön-

Nagy Ferenc

te meg saját verssel, osztálya nevében tanáraink munkáját – név szerint. A 13. Csek prózában tették ugyanezt. Õk viszont kettesével
(hármasával) szóltak egyegy pedagógushoz. Tették
ezt mindannyian kedvesen,
szellemesen, megilletõdötten - szeretettel. Többet kacagtunk, mint sírtunk.
Ezután tartalmas, “igazmondó” dalokkal örvendeztettek meg bennünket.
Jókívánságaikat mi is viszonoztuk.
Többek között korábban
feltett tanári kérdésekre adott
válaszaikkal
(gyerexáj)
szembesítettük õket, valamint - egy DVD-összeállítás
által - egykori és jelenlegi
önmagukkal.
A végén mi, tanárok még
egy viszontszerenáddal is
megleptük
diákjainkat.
Zámori Ida igazgató
asszony köszönõ szavai
után pedig együtt fogyasztottuk el vacsoránkat.

Doba Mihályné,
szervezetvezetõ

SMS szavazási lehetõség:
06-20-229-9674 a Vass név
beírásával, míg telefonon vonalason is - a 06-1-3713206 számon a 3 kód beütésével.
Illõ tisztelettel kérjük Önöket,
hogy szavazataikkal szíveskedjenek hozzájárulni e
megtisztelõ díj elnyeréséhez, mely városunk jó hírnevét is öregbíti.

Pünkösd hétfõn lesz
szilárdhulladék
szállítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. május 20-án
(hétfõn) az érintett utcákban
a szilárdhulladék szállítást a
szokott idõpontban végzi a
szolgáltató.

Anyakönyvi hírek

Kirándulások

Halálesetek:
Bende Imre (Sarkad, 1940)
Stolba Miklós (Szolnok,
1964)
Veres Béláné sz.: Szegedi
Ilona Erzsébet (Gyula, 1932)
Házasságkötések:
Gyarmati Zsuzsanna (Gyula) és Képíró László (Sarkad)
Jónás Klaudia (Sarkad) és
Bozsányi Richárd (Sarkad)

A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület 2013.
május 28-án kirándulást
szervez Gyomára.
Indulás 6.15 órakor a szokott
megállókból.
Részvételi díj strandbelépõvel együtt 1.300 Ft/fõ.
Jelentkezni szerdánként
10.00 és 11.00 óra között lehet a Bartók Béla Mûvelõdési Központ elõcsarnokában,
a díj egyidejû befizetésével.
Telefonon a 06/20/561-1778
vagy a 06/30/365-8067 számon lehet érdeklõdni.
Minden nyugdíjastársat szeretettel várunk.

Szavazzunk
a Kaszás Attila díj
sarkadi
várományosára

A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület kirándulást szervez 2013. június
11-én 05.15 órai indulással
Budapestre a Terror Háza
Múzeum megtekintésére
nem csak ÁFÉSZ nyugdíjasoknak. Útiköltség + belépõ
2.500 Ft/fõ, ami a jelentkezéskor fizetendõ. Jelentkezni lehet május 31-ig a Bartók
Béla Mûvelõdési Központ
elõcsarnokában szerdánként 10.00 és 11.00 óra között, vagy a 06/20/561-1778as és a 06/30/365-8077-es
telefonszámokon.
Minden nyugdíjas társat szeretettel várunk.

Nagy Ferenc

Perei Károlyné elnök

Kézfogások Kötegyán-Nagyzerind
Jótékonysági Kerékpártúra
Kerékpározz a szegény gyerekekért!
(folytatás az 1. oldalról)

ASOCIATIA CRISUL NEGRU ZERIND BANCA
TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22 RON
RO93BTRL00201205H85943XX
A résztvevõk választhatnak a Kötegyán (KötegyánNagyzerind távolság: kb: 35 km), és a Sarkad (SarkadNagyzerind távolság: kb. 25 km) csatlakozási lehetõség között, kinek melyik csatlakozási pont esik közelebb. Mindezek mellett lehet csatlakozni a határ romániai oldalán, a
határsorompónál is. A nagyzerindiek a tervek szerint a határsorompónál csatlakoznak, és együtt kerékpározunk be a
községbe.
I. indulási helyszín:
Kötegyán – Általános Iskola.
Gyülekezõ: 7 óra 30 perc (Magyar idõ szerint)
Indulás Kötegyánból: 8 óra (Magyar idõ szerint)
II. indulási helyszín:
Sarkad – belvárosi református templommal szemben lévõ
rendezvénytér
Gyülekezõ: 8 óra 30 perc (Magyar idõ szerint)
Indulás Sarkadról tovább Romániába: 9 óra (Magyar idõ
szerint)
1. Befizetési igazolás: A részvételi díj befizetését igazoló
papír az indulás elõtt ellenõrzésre kerül! Intézmények, egyesületek, baráti körök által megbízott személy az egész csoport nevében, egy összegben is fizetheti a nevezési díjat.
2. Okmányok: Érvényes útlevél, vagy személyi igazolvány mindenkinél legyen! (Enélkül ugyanis nem léphetõ át
a határ!) Érvényes útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal
a gyerekeknek is kell rendelkezniük!
3. Gyerekek: 2011-ben a legfiatalabb résztvevõ egy hétéves kötegyáni kislány volt, aki az egész távot végig kerékpározta. Azonban azt javasoljuk, hogy inkább csak 10. év
fölötti gyerekek vegyenek részt a túrán. Gyerekek csak szülõi, vagy tanári felügyelettel vehetnek részt a túrán!

4. Nyugdíjasok: 2011-ben a legidõsebb részvevõ egy hatvan év feletti kötegyáni nyugdíjas volt, aki a teljes távot végig
kerékpározta.
5. Pihenõ: A túra alatt bárki bármikor megállhat pihenni,
azonban Ant közelében tartunk egy egységes pihenõt is!
6. Kísérõ autó: A túrát kísérõ autót fogja követni, amelyben
jelen lesz orvos, kerékpárszerelõ szakember is.
7. Autó parkolás: Akik messzebbrõl érkeznek és a kerékpárjukat autóval hozzák magukkal, azoknak Kötegyánban a
Polgármesteri Hivatal udvarán és környékén, illetve a
Kötegyáni Általános Iskola környékén ingyenes parkolási lehetõség lesz biztosítva. Az autók õrzése biztosítva lesz! A
határt Sarkadnál csak kerékpárral lehet átlépni!
8. Szállás: A messzebbrõl érkezõk szállást találnak maguknak Gyula Város szállodáiban, panzióiban, kollégiumaiban, illetve van szállás lehetõség Sarkadon és Kötegyánban
is. A szállás foglalásról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.
9. Ellátás: Emellett mindenki gondoskodjon magának ásványvízrõl és élelemrõl.
10. A sárga mellény viselése mindenkinek kötelezõ!
A túra útvonala:
Kötegyánból a földúton keresztül átmegyünk Sarkadra!
Sarkadon a belvároson keresztül haladva felmegyünk a Fekete-Körös folyó gátjára és a túra a folyó partján Ant mellett
elhaladva folytatódik, a cél Nagyzerind (Zerind) Község Polgármesteri hivatalával szemben lévõ tér. Végig a FeketeKörös folyó vadregényes táján haladunk. Ugyanazon az útvonalon indulunk vissza, magyar idõ szerint kb. 14:30-kor. A
román-magyar határt legkésõbb magyar idõ szerint 17 óra
és 18 óra között mindenkinek át kell lépnie, visszafelé is lesz
okmányellenõrzés!
Ha rossz idõ esetén esetleg elmaradna a túra, a részvételi
díjakat nem adjuk vissza, hanem abban az esetben is átutaljuk a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak a nehéz sorsú, szegény gyerekek javára.
Szimpátia nevezési díj: Akik nem kívánnak indulni, azonban támogatni kívánják a nehéz sorsú gyerekeket, azok szimpátia nevezési díjat fizethetnek be a fenti bakszámlákra.
Az indulók a befizetés mellett feltétlenül jelezzék részvételi szándékukat a kotegyan.nagyzerind@indamail.hu e-mail
címen.
A szervezõ bizottság

Mint korábbi lapszámunkban
már megírtuk, a sarkadi származású Vass György színmûvész, a budapesti Új Színház tagja is várományosa Borovics Tamás, a Szegedi
Nemzeti Színház és Nyári
Oszkár, a kaposvári Csiki
Gergely Színház mûvészeivel együtt - az idei Kaszás
Attila díj elnyerésének. Hármójuk közül az nyer, aki a
közönség körébõl a legtöbb
szavazatot kapja. Május elsejétõl már telefon és smsben is lehet szavazni a korábbi online szavazással
együtt.

Köszönet
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ vezetõsége,
dolgozói kollektívája és ellátottai nevében ezúton köszönetünket fejezzük ki Kocsor
András Sarkad, Hajdú u. 50.
szám alatti lakosnak, aki önzetlen felajánlása révén hozzájárult ahhoz, hogy intézményünket, intézményi környezetünket szebbé, barátságosabbá tehessük gyönyörû virágpalántáival.
A KHSZK dolgozói és ellátottai nevében:

Sás Ildikó intézményvezetõ

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Zöldhulladék és építési
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
törmelék elhelyezés
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
KIZÁRÓLAG LAKOSSÁ12345678901234567890123456789012
Tisztelt Lakosság!
GI ZÖLDHULLADÉK!
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
- Építési törmelék (iner
Tájékoztatjuk Önöket,
12345678901234567890123456789012
hogy a Városgazdálkodá- törmelék) elhelyezése té12345678901234567890123456789012
si Iroda Sarkadkeresztúri rítés ellenében 1.000 Ft/
12345678901234567890123456789012
úti telephelyén az alábbi m3, mely a Városgazdál12345678901234567890123456789012
szolgáltatásokat tudjuk kodási Iroda (Sarkad, Ve12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
nyújtani a város lakossá- ress Ferenc u. 26.) alatti
12345678901234567890123456789012
irodájában fizethetõ ki.
gának:
12345678901234567890123456789012
Mindkét esetben a telep- Zöldhulladék elhelye12345678901234567890123456789012
zése térítésmentesen le- hely kedden és csütörtökön
12345678901234567890123456789012
hetséges, mely hulladék 7.00 - 10.00 óráig van nyitva.
12345678901234567890123456789012
Városgazdálkodási
nem tartalmazhat más
12345678901234567890123456789012
Iroda
12345678901234567890123456789012
idegen anyagokat.
12345678901234567890123456789012
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sport

sport

Megemlékezés

Úszás

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

Friss közéleti hírek

felesége Irén, gyermekei, unokái, vejei,
anyósa, apósa és az összes testvére

Megemlékezés

(volt Nagy Kálmán
utca 30. sz. alatti lakos)

halálának
keznek:

,,Úgy mentél el, mint a madár,
Elköszönni már nem tudtál.
Tied a csönd, a nyugalom,
Mienk a könny, a fájdalom.”

2. évfordulóján fájó szívvel emlé-

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

szeretõ feleséged, fiad, menyed,
lányod, vejed és unokáid

Vas Sándor

(volt vendéglõs) Hold u. 9. szám alatti lakos

14.

halálának
évfordulóján
Szeretõ felesége, lánya, fia, menye, unokája és
férje, dédunokái: Levente Szofi és Szonja

PINOCCIÓ PIZZÉRIA

,,Kávézó, cukrászda, fagyizó”

Telefonos rendelés: 06/30/631-6450

Online rendelés: www.sarkadipizza.hu
Mindennap egyfajta fagylalt féláron kapható!
Minden fajta melegétkezési utalványt elfogadunk.
AKCIÓ: 4500 Ft-os vásárlás fölött 2 literes
Coca Cola terméket adunk ajándékba!
SARKADON BELÜL INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás: H-V: 11 órától 21 óráig

Megemlékezés
„Pihenj csendesen a csillagok közt,
Hol nincs már több fájdalom,
De a szívünkben itt leszel,
Míg élünk-e világon”

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk

Tyúk
eladás!

Tyúk eladó
410 Ft/db áron!
Szállítás:

Gyöngyösi
Ferenc
volt Gyulai út 61. szám
alatti lakos
halálának

1.

évfordulóján:
Szeretõ családja

Megemlékezés
„Küzdöttél, de már nem lehet
a csend ölel át és a szeretet”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Sarkadi
Kálmán
volt Anti út 38. szám alatti lakos

5.

halálának
évfordulóján
Szeretõ felesége,
lánya, fia
és veje

2013. június 21. (péntek)
reggel 6.00-tól
Rendelni és fizetni:
5720 Sarkad,
Arany János utca 17.
Tel : 06 /30 364 3845

Kellemes környezet és
családias légkör
Idõsek Otthona és Gondozóháza

I NGATLAN

Á LLAT

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

Hízók, tyúkok, kakasok eladók Rákóczi 41.

Családi ház áron alul eladó
Kapocs utca 12/b T:06/30/
565-9740
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

Jövõ heti mûsora május 23. (csütörtök)17.00 órai kezdettel

Katolikus gondolatok öt percben

1.

halálának
évfordulóján fájó
szívvel emlékeznek:

Névnapok

2013. május 25-én, szombaton immár ötödik alkalommal
ad otthont a városunk mértani középpontjában, nagyon szép
környezetben elhelyezkedõ tórendszer az Éden-tó Kupa
Nemzetközi Hajómodellezõ Versenynek.
A sarkadi futamot Sarkad Város Önkormányzatának támogatásával Plank László és az általa vezetett, a Bartók Béla
Mûvelõdési Központban szakkörként mûködõ, maroknyi lelkes
csapat hívta életre egy nemzetközi versenysorozat részeként,
így a programon többek között szlovák, lengyel, német és osztrák versenyzõk részvétele is várható.
A rendezvény keretében a várakozások szerint mintegy húsz
versenyzõ saját építésû, élethû, alapvetõen elektromos és gõz
meghajtású hajómodelljei szelik majd a víztükröt délelõtt 10
órától, mely látványos szórakoztató programra a szervezõk szeretettel várják városunk érdeklõdõ lakóit.
faló

Híradó

(volt Toldi u. 15. sz. alatti lakos)

Bán
József

Május 17. Péntek
Paszkál, Ditmár
Május 18. Szombat
Erik, Alexandra
Május 19. Vasárnap
Pünkösd, Ivó, Milán
Május 20. Hétfõ
Pünkösd, Bernát, Hanna
Május 21. Kedd
Konstantin
Május 22. Szerda
Júlia, Rita
Május 23. Csütörtök
Dezsõ, Renáta
Május 24. Péntek
Eszter, Eliza, Vanessza

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

Stolba Béla

Fájdalom költözött örökre szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk.
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.

Péntektõl-péntekig

Nemzetközi hajómodellezõ versenynek
ad otthont az Éden-tó

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

,,Váratlan ért betegségem, elválasztott tõletek.
Elbúcsúzni nem tudtam, hát Isten veletek.”

Keressen bennünket a
FACEBOOK-on is!

27. forduló 2013. május 20. (hétfõ) 17.00 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Tótkomlósi TC
28. forduló 2013. május 25. (szombat) 17.00 óra
Dévaványai SE – Sarkadi Kinizsi LE
29. forduló 2013. június 1. (szombat) 17.00 óra
Sarkadi Kinizsi LE – Kondorosi TE
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két órával
kerülnek megrendezésre.

Megemlékezés

,,Addig vagy boldog, míg van, aki szeret
Aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor érzed, ha már nincs veled.”

2013. május 1112-én került megrendezésre Kecskeméten a Bácsvíz
Kupa Nemzetközi
Úszóverseny. 40
szakosztály 546
versenyzõje állt rajthoz. Olyan illusztris
klubok versenyzõi
indultak, mint az
FTC, Jövõ SC
Veolia, Vasas, Kõbánya SC, Darnyi
Tamás SC, Szeged
SC, Dunaferr –
DVSI, TFSE, Pécs
SN, Debrecen ÚSE, Hód Úszó SE, közöttük a Gyula Várfürdõ Kft. úszói is. Több, nõi, férfi, lány és fiú korosztály versenyzett.
A Sarkadon élõ, de Gyulán úszó kislány, Burás Annamária e
rangos mezõnyben ért el igen jó eredményeket. Hét számban
indult, három pontszerzõ hellyel (6., 5., 4. hely), egy bronz (50 m
pillangó), két ezüst (50 hát, 100 pillangó) és egy aranyéremmel
(200 pillangó) gazdagította éremgyûjteményét.
Szívbõl gratulálunk neki!

A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
megyei I. osztályú bajnoki mérkõzéseinek
programja

2013. május 17.,PÉNTEK

Ház eladó Ady E 72 T:70/
3172330

S ZOLGÁLTATÁS
Készüljön a télre apródonként vásárolja meg tüzelõjét
akciósan a Rózsa Tûzépen
Gyulai út 37. T:0670/4390800 ugyanitt a Rózsa
Duriban hétfõnként új áru

Sírkõkészítés Borbély Sándor Orgona u.1 T:06/20/9507878
Akciós tûzifa Rózsa Tûzépen
T:70/439-0800 és 70/9534068
Nyugdíjasok anyáknapi ünnepsége

Friss közéleti hírek (ism.)

1db automata mosógép
Whirpool, Stihl 020AV eladó
T:706481162
72 cm-es LG TV eladó
T:304619491

Építõipari állvány, betonkeverõ kölcsönözhetõ T:06/20/
319-0310

Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412

?
Kerekasztal beszélgetés

Gyulai út 101. szám alatti
családi ház eladó T:06/70/
609-7745

E GYÉB
250x210-es billenõ garázsajtó eladó. Ár:39000 Ft T:06/
30/384-1873

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