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Szociális Szövetkezetek
alakításának lehetõségei
a kistérség településein
Május elején a sarkadi Polgármesteri Hivatalban a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezésére és szervezésében fórumra került sor. Téma a
Szociális Szövetkezetek alakítási lehetõségeinek megbeszélése a kistérség településeinek viszonylatában. A kistérség polgármesterei mellett jelen voltak azok a szakemberek is, akik munkájuk révén elõsegíthetik a szociális szövetkezetek létrejöttét. Az elõadók, szakértõk ismertették a jogszabályi környezetet, elmondták saját tapasztalataikat és gyakorlati útmutatókkal is szolgáltak.

Laczó Gyula (BM - Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek Program Koordinációs
Iroda képviselõje) elmondta
a szaktárca elképzeléseit, a
törvényi hátteret. Javasolta a
jelenlévõ polgármestereknek, hogy gondolják át részletesen, mindenre kiterjedõen a szövetkezetek alakítását. A jövõ ebbe az irányba
mutat. A munkaügyi központok partnerek a saját hatáskörükben.
Szikszai Sándor (Emberi
Erõforrás Támogató KezelõTÁMOP-5.2.1. foglalkoztatási szakértõ) az aktuális és az
elõkészítés alatt lévõ pályázatokra hívta fel a figyelmet.
Pénzügyi és jogi szakértõ bevonását ajánlja már az elõkészítési szakaszban, és csak
ezek után kerüljön sor a szövetkezet megalakítására. A
helyi sajátosságok jelentõségére is felhívta a figyelmet.
Kõmûves József (Sásdi
Kistérség) elmondta saját tapasztalatait arról, hogy náluk
hogyan alakult meg és mûködik a szövetkezeti rendszer. Az induláshoz pénz kell,
mert a pályázati és egyéb
bevételek csak késõbb realizálódnak. Cseresznyét, sárgabarackot és epret termelnek, majd értékesítenek. Véleménye szerint legalább 2

év kell a stabil mûködéshez,
valamint nagyon sok munka.
Dr. Olasz Imréné dr.,
Békésszentandrás jegyzõje
megerõsítette az elõtte felszólalót, hogy tõke és piac
nélkül nem mûködik a szövetkezet. Felmérték elõzetesen az adottságaikat, piacot
kerestek, majd ezek után
kezdtek termelni. Gomba,
cékla, paprika, paradicsom
szerepel a tevékenységükben. Ezen kívül mangalicákat is tenyésztenek, hizlalnak, majd értékesítenek. Békés megyében mintatelepülés Békés-szentandrás.
–ti

2013. június 7., péntek

Sarkad ismét eredményesen csatlakozott
a „Kihívás Napja 2013” rendezvénysorozathoz
Városunkban már több
éves hagyománya van a „Kihívás Napja” rendezvénysorozathoz történõ csatlakozásnak. Ennek mentén Sarkad idén is csatlakozott ehhez a tömegsportot, egészséges testmozgást elõsegítõ, támogató sportmozgalomhoz, s kategóriájában országosan az ötödik helyet
szerezte meg. Ennek a szép
eredménynek köszönhetõen
százezer forint értékû sportszerekbõl álló ajándékcsomagot nyert városunk.
A Kihívás Napja alkalmából - két hete szerdán - reggeltõl estig sportrendezvények egész sora került megrendezésre városszerte, melyek közül sajnos többet is elrontott az esõs idõjárás. Az
oktatási intézményekben
délelõtt, illetve kora délután
zajlottak a sportesemények,
játékos vetélkedõk, míg délután az Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola tornacsarnoka adott otthont az I. Kihívás Napi Amatõr Futball Tornának, melyen a helyi tisztviselõkbõl álló csapat diadalmaskodott. Természetesen a
horgászok sem tétlenkedtek,
ugyanis már korán reggel elindult az I. Kihívás Napi Horgászverseny, míg a Sarkadi
Kerékpáros Egyesület közremûködésével délután az államhatárig és vissza tekertek
a kerékpársport kedvelõi. A
teniszezõket azonban már
nem fogadta kegyeibe az
idõjárás, nekik késõbb kell
bepótolniuk az I. Kihívás Napi
Tenisz Tornát.
Csepreghy Mátyás
városmenedzser
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Fogyasztóvédelmi elõadás és MAMA süti verseny
Nagyi vendégváró pogácsája és süni torta

Ivancsics V. Katalin, az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet Békés megyei elnöke
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
2013. április 12-én a Bartók
Béla Mûvelõdési Központban Fogyasztóvédelmi elõadásra és MAMA süti versenyre hívta meg tagjait, melyen a városban mûködõ
több civil szervezet képviselõi is jelen voltak. A fogyasztóvédelemrõl IVANICS V. KA-

TALIN, az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet
Békés megyei elnöke tartott
értékes tájékoztatót.
A „MAMA” süti versenyre
12 finomsággal neveztek a
résztvevõk, a „Süni” tortától
a tepertõs pogácsáig. A háromtagú zsûri - Dr. Mokán István
alpolgármester,
Palástiné Mester Judit intézményvezetõ és Balog
Károlyné, a Közétkeztetési
Intézmény fõszakácsa -gusztálta, kóstolta a süteményeket és úgy döntöttek, hogy az
1. helyezett: Németi
Istvánné — SÜNI torta —
(Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete)
2. helyezett: Kovács
Lajosné — Nagyi vendégváró pogácsája — (Sarkadi
Kerékpáros Egyesület)
3. helyezett: Fazekas
Sándorné – Sportszelet —
(Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei
Egyesületének
Sarkadi Helyi Szervezete)
Különdíjas:
Juhász
Lajosné — Vendégváró
Mandulás torta — (Sarkad és
V idéke Áfész Nyugdíjas

Juhász Lajosné Vendégváró Mandulás tortája

A díj átadáson Fazekas Sándorné (balról), dr. Mokán István alpolgármester és Dr. Vass Györgyné elnök
Egyesület)
Különdíjas: Kiss Károlyné —
Tepertõs pogácsa — (Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete)
A díjak átadása után (minden résztvevõ jutalmazva
lett) jóízûen elfogyasztottuk
az ezen alkalomra készített
finomságokat és megragadom az alkalmat arra, hogy
a Közétkeztetési Intézménynek megköszönjük a felajánlott meleg teát.
Ezzel a rendezvénnyel is

szaporítottuk a lehetõségét
annak, hogy újra és újra találkozzunk és feladatot kapjanak fõleg az egyedül élõk,
kimozduljanak otthoni magányukból, legyen változatos a
mindennapjuk.
Jövõre is megrendezzük a
„MAMA” süti versenyt, már
elõre lehet gondolkodni KIMIT-SÜT!

Dr. Vass Györgyné
elnök

A hallgatóság

Az év alternatív lemeze lett
Hodosi Enikõ elsõ szólólemeze - derült ki a közelmúlt
egyik könnyûzenei eseményén a Fonogram-gálán.
A Neo énekesnõje tavaly
készítette el Manoya mûvésznéven elsõ szólóalbumát Hundred Arms címmel.
(Borítója látható a kis képen.)
Kategóriájában olyan elõadókat utasított maga mögé
Hodosi Enikõ, mint a 30Y, a
Heavan Street Seven, az
Emil.Rulez, a Quimby és a

másik underground díva,

egyetemi diplomát. Általános
iskolai éveiben még zongorázni tanult, majd autodidakta módon gitározni kezdett,
énekelt templomi kórusban,
illetve magánéneket tanult
Békéscsabán. Tíz éve a Neo
az anyazenekara, ahol nem
csak énekesnõként, hanem
szerzõként is kibontakoztatja tehetségét.
A díjátadón a mûvésznõ
zenésztársain kívül köszönetet mondott családjának is,
hiszen mindvégig a zene és
más mûvészetek vették körül
gyermekkorában.

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 el-

ismerésérõl.
Ennek keretében az alábbi elismerõ díjakat alapította:
- ,,Sarkad Város Kultúrájáért”
- ,,Sarkad Város Oktatásáért”
- ,,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 vo-

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

90. születésnapja alkalmából
köszöntötték
Kiss Lajosnét
Szépkorú jubileumi köszöntése

Bori.
Hodosi Enikõ Gyulán szüFonogram-díjas Hodosi Enikõ Péterfy
letett, Sarkadon nõtt fel, Békéscsabán érettségizett,
elsõ szóló lemeze
majd Szegeden szerzett

Sarkadi Talentum díja is van
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Hodosi Enikõ
Kereken tíz évvel ezelõtt
vette át Hodosi Enikõ a Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
alapított „Sarkadi Talentum”
kitüntetõ díjat.
-inet
nása, hogy kitüntetõ díjban
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 az augusztus 20-ai állami ünnephez kötõdõen a polgármester adja át.
A javaslatokat indoklással
a polgármesterhez kell benyújtani 2013. június 20-ig.

Polgármesteri Hivatal

Középen az ünnepelt, valamint Bende Róbert polgármester (balról) és dr. Szabó László tanácsnok
A 255/2008. (X. 21.) kormányrendelet értelmében
Magyarország Kormánya –
az Idõsügyi Tanács kezdeményezésére – 2009. évtõl
vezette be a 90., a 95. és a
100. életévüket betöltött állampolgárok (szépkorúak)
jubileumi köszöntését.
Ennek megfelelõen 2013.
május 30-án az önkormányzat részérõl Bende Róbert
polgármester és dr. Szabó
László idõsügyi tanácsnok
meglátogatta otthonában
Kiss Lajosné sarkadi lakost
90. születésnapja alkalmából, kifejezve szépkorú polgárunk iránti tiszteletünket és
hálánkat.
Városunk köztiszteletben álló,
legidõsebb pedagógusának,
Ica néninek a köszöntése alkalmával a Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök által aláírt emléklap, valamint az önkormányzat személyes ajándéka került átnyújtásra.
Az önkormányzat képviselõi ismét megtapasztalhat-

ták, hogy az ezüsthajú szépkorúak szíve bizony aranyból
van, s ahogy gyengült a kar,
úgy erõsödött a lélek, ahogy
romlott a memória, úgy bõvült a tapasztalat, ahogy hajlott a hát, úgy egyenesedett
a gerinc és ahogy romlott a
látás, úgy javult az éleslátás.
Ezúton is kívánunk jó
egészséget és további boldog éveket.
Polgármesteri Hivatal

Gyermeknapi horgászverseny
Édenkert-tó I.

sport

VÁROS
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I. „Most Mutasd Meg” horgászkupa
Helyszín: Sarkad, Édenkert-tó II.
Idõpont: 2013. június 15. (Szombat)
Verseny menete:
- 5:00 órakor gyülekezõ a halõr lakókocsinál
Verseny megnyitása, versenyszabályzat ismertetése, helyek kisorsolása, majd azok elfoglalása, versenyre való felkészülés
- 5:45 órakor kisorsolt hely beetetésének megkezdése (dudaszóra)
- 6:00 órakor verseny kezdete dudaszóra
Verseny alatt folyamatos mérlegelés
- 12:00 órakor verseny vége (dudaszóra), mérlegelés
Eredmények összesítése
- 12:45 órakor eredményhirdetés, díjak átadása
Nevezési feltétel: 2013. évre érvényes állami jegy megléte
Verseny szabályai: egyéni verseny, személyenként 1 bottal, max. 2 horoggal, úszós vagy fenekezõs készséggel lehet horgászni. 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.
Felhasználható etetõanyag és csali mennyiségek személyenként: 2 kg etetõanyag, 2 kg szemes anyag vagy pellet, 2
liter élõcsali. Tûzõ, etetõszúnyog használata nem engedélyezett!
Nevezési díj: 1.000 ft/fõ
Díjazás: I.„Most Mutasd Meg” Kupa, oklevelek + díjak
Jelentkezés, nevezés: 2013. június 14-ig (péntek) Bárkás Horgászboltban (Sarkad, Vasút u. 37.) tel: 06-30/716-

2013. május 26-án vasárnap 9-11 óráig került megrendezésre a Gyermeknapi
horgászverseny a Sarkadi
Horgász Halász egyesületek
közös összefogásával. A kicsit szomorkás, esõs idõ ellenére 47 gyermek nevezett.
Nyolc óvodás, 21 alsó iskolás és 18 felsõ iskolás.
Óvodás Korcsoportból:
1. helyezett: Szegedi Dávid (Epreskerti nagycsoportos) 0,28kg 26db
2. helyezett: Ungor Róbert (Epreskerti középsõ csoportos) 0,12kg 3db
3. helyezett: Nagy Ákos
(Vasút utcai kiscsoportos)
0,04kg 2db, Debreczeni Szabolcs (Kossuth utcai középsõ csoportos) 0,04kg 2db,
Matus Katica (Epreskerti kiscsoportos) 0,04kg 2db
Alsó Iskolás korcsoportból:
1. helyezett: R ybinski
Bence (2. osztályos) 1,94kg
15db
2. helyezett: Tóth Zsolt (1.
osztályos) 0,80kg 43 db
3. helyezett: Molnár Richárd
(4. osztályos) 0,72kg 9db
Felsõ Iskolás korcsoportból:
1. helyezett: Sajti Krisztián (5. osztályos) 0,76kg 18db
2. helyezett: Bálán Zsombor (6. osztályos) 0,60kg 7db
3. helyezett: Torma Péter
(8. osztályos) 0,38kg 18db
Nevezéskor minden gyermek csokoládét és zsebpeca felszerelést kapott ajándékba! Az elsõ három helyezettek pedig spiccbotokat,
horgot, csúzlit és oklevelet
vihettek haza.
A verseny ideje alatt az
óvodás gyermekek részt vehettek a fa halacska horgászversenyen, melynek nagy sikere volt a kicsik és a nagyok
körében is! Fa halacska horgászverseny eredmények: I.
hely Balogh Patrik 57 halacska II. hely Godó Nándor 32
halacska III. hely Debreczeni
Szabolcs 24 halacska IV.
hely Matus Katica 22 halacska V. hely Nagy Ákos 17 halacska VI. hely Szokai László 10 halacska Különdíj:
Vozár Ákos 96 halacska
(1.osztályos)
A horgászverseny támogatói voltak Privát Max Doxabó
Kft. (150db Csokoládé) Virág
Cukrászda, Bárkás Horgászbolt, Sarkadi Bárkás Horgászegyesület, Sarkadi Horgász
Egyesület, Sarkad és Térsége
Kisszerszámos Halász és
Horgász Egyesület, Bundzsák
Horgászbolt, Sarkad Közmûvelõdéért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvány.
Köszönjük a szülõknek
és a gyerekeknek a részvételt, a támogatóknak pedig
a felajánlásokat!
–dg

rt ort ort ort o
o
p
s
sp sp sp sp
1284 vagy 06-66/787-047
Kellemes idõtöltést és eredményes horgászatot kívánunk,
görbüljön a bot!
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület vezetõsége

II. Nyugdíjas Egészségügyi- és Sportnap
Meghívó
Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület, a Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete és a Békéscsabai Mozgáskorlátozottak Sarkadi Egyesülete tisztelettel meghívja Önt/Önöket a
II. Nyugdíjas Egészségügyi- és Sportnapjára
Helye: Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium udvara
Idõpont: 2013. június 22. 9.00 óra
Program: vércukor és vérnyomás mérés, BMI kiszámolása,
életmód tanácsadás, átmozgató gyógytorna, újraélesztési
tanácsadás. Ügyességi versenyek, könnyed sportversenyek,
kerékpáros ügyességi verseny, stb…
A versenyek elsõ három helyezettje díjazásban részesül.
10.00 órakor tízórai, 12.00 órakor ebéd, 14.00 órakor uzsonna.
Az ebéd ára:1.200 Ft/fõ
A résztvevõk bemutatkozhatnak a színpadon: ének, vers,
tánc, stb…
A jó hangulatról a fellépõk és Major Józsi gondoskodik. Várjuk nyugdíjasaink unkáit is, hogy közösen ügyeskedjenek a
„Nagyi – unoka” versenyeken.
A nap végén tombolasorsolás.
Jelentkezni lehet a Bartók Mûvelõdési Központ elõcsarnokában szerdánként 10-11 óra között, vagy a 06-20/561-1778,
illetve a 06-30/365-8077 telefonszámon.

Major József elnök, Doba Mihályné elnök, Perei Károlyné elnök

3.

Hallotta?
Rövid híreink

Toborzó
kirándulásra
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete kirándulást
szervez
Gyopárosfürdõre 2013. június 20-án (csütörtökön). Indulás 07.30 órakor a megszokott megállókról, visszaindulás kb. 17.30 órakor. Részvételi díj: 1.300 Ft/fõ, ami tartalmazza az útiköltséget és a
fürdõbelépõt is. Jelentkezni
hétfõi napokon 13.00 - 16.00
óráig a Vasút utca 11. szám
alatt lehet, a részvételi díj
egyidejû befizetésével. Kívánunk jó idõt és igazi élményt
minden jelentkezõnek.
Kérjük tagjainkat, hogy
akik még nem rendezték tagdíjbefizetésüket (1.200 Ft/
év), azok tegyék meg fogadóóráinkon.

Doba Mihályné
szervezet vezetõ

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szalontai Úti Óvoda gyermekei és dolgozói
nevében, hogy Oláh József
„MUKA” Gyermeknap alkalmából jótékonysági céllal
ceruzatartót ajánlott fel minden óvodánkba járó gyermek részére.

Szalontai Úti Óvoda

Helyesbítés
A Gyulai úti Általános
Iskola versenyeredményei
Az elmúlt heti lapszámban
sajnálatos módon kimaradt
egy nagyon szép eredményt
elért tanulónk méltatása. Ezúton szeretnénk ezt pótolni:
2013. április 11-én „Az év
hangja” kistérségi szavalóverseny döntõjében
1. korosztály III. helyezés:
Petri Dominika 2.e
Gratulálunk a sikeréhez!

Nagyné Nagy Ildikó
munkaközösség vezetõ
Rajki Tóth László
feladatellátási-hely vezetõ

Adományok
fogadása
Kedves Sarkadiak! Szeretnénk ismét feltölteni a Máltai
Szeretetszolgálat ruharaktárát, mert sajnos a készleteink megfogyatkoztak. Így
örömmel fogadunk minden
adományt, kinõtt-megunt ruhát, de akár hagyatékból származó holmit, háztartási eszközöket, játékokat, stb. A raktár a Sarkadkeresztúri út 35.
szám alatt található, adományokat fogadnak hétfõnként
15.00 órától, illetve egyeztetni lehet a Katolikus Plébánián, vagy a 66/270-776-os telefonszámon.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Egyházmegyei
Karitász helyi képviselõi

A Sarkadi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat felhívása
A Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 12-én (szerda) délután
14.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Polgármesteri Hivatal 22-es tanácskozó termében, melyre
minden érdeklõdõt tisztelettel vár.

Kovács Béláné elnök

Meghívó - összevont névnapok
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
2013. június 29-én (szombat) 11.00 órától kezdõdõen összevont névnapi ünnepséget tart mindazokkal
együtt, akik az elsõ félévben
tartják névnapjukat.
Helye: Közétkeztetési Intézmény ebédlõje.
Zenét szolgáltatja: Juhász
Imre
Ebéd: Pulykamell Gellért
módra, töltött sertésszelet,
sültburgonya, párolt zöldséges köret, gyümölcskehely
EBÉD - ZENE - TÁNC TOMBOLA - KÁVÉ
Részvételi díj: 1.500 Ft/fõ
Minden érintettet, szórakozni vágyót szeretettel várunk.
Jelentkezni lehet a szerdai
fogadó órán 9-11 óráig a
Bartók Béla Mûvelõdési
Központban.
Jelentkezési határidõ:
2013. június 26.

Dr. Vass Györgyné
elnök

Anyakönyvi hírek
Halálesetek: Varga Sándor Károly (Gyula, 1958),
Szabó Imre T ibor (Gyula,
1963), Vass Imre (Gyula,
1956)
Házasságkötés:
Nagy Katalin (Sarkad) és
Porcellán Attila Zsolt
(Okány)

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Sarkadi
Üzemmérnökség vezetõjének és munkatársainak,
hogy az Epreskert Utcai Óvoda összetöredezett, balesetveszélyes bejáróját és udvarának járdáját javították.
Köszönetet szeretnénk
mondani a Podeszt Kft. vezetõjének és munkatársainak a
Szalontai Úti Óvodának és az
Epreskert Utcai Óvodának
nyújtott támogatásért.

Elmarad
a kirándulás
A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület által a
Terror Háza Múzeum megtekintésére szervezett 2013.
június 11-ei budapesti kirándulás elmarad!

Perei Károlyné elnök

Sohasem késõ idõsebbek is elkezdhetik!
Ismét lehet jelentkezni

internet tanfolyamra, melyet
98%-ban támogat a TÁMOP
2.1.2-1 projekt. Önnek a 30
óra 600 Ft-ba kerül és kinyílik a világ. Nem lesz több
megválaszolatlan kérdés,
minden témában tájékozódhat, régi kapcsolatokat eleveníthet fel, stb. Éljen a lehetõséggel!
Érdeklõdni, jelentkezni a
könyvtárban: csak hétfõn és
pénteken 12 órától 15 óráig.

VÁROS

SARKAD

4.

BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY ÚT 51.fsz.4.

TEL.: +36-30/363-1867

2013. június 10-én este 5 órakor indítja
következõ autóvezetõi tanfolyamát.

Várunk: Személygépkocsi-vezetõ, valamint C, CE, D kat. tanfolyamunkra
Helye: Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium, és Kollégium Sarkad,
Vasút u.2. szám Ideje: 2013. június 10-én. 1600-tól.
Az elméleti tanfolyam díja 25.000 forint helyett
CSAK 10.000 forint!

A tanfolyam és jelentkezés helye: Mûvelõdési Központ.
A fizetés 5 részletben történik! Minden segédanyagot díjmentesen adunk (CD, tankönyv, tesztkönyv).
A bukások elkerülése érdekében díjmentesen korrepetálunk.

További elõnyök: Részletfizetési lehetõség akár 4 részletben is, tankönyv biztosítás, ingyenes tanpálya-használat és számítógépes gyakorlási lehetõség

FIGYELEM!!!
AM kategóriára lehet jelentkezni 14 éves kortól, ami a MOPED vezetéséhez jó
tanfolyamvezetõ oktatónál a 06-30/363-1867,
illetve a helyszínen a tanfolyam indításkor.

Érdeklõdjön munkánk felõl eddigi
tanulóinktól és ha elnyertük bizalmát
szeretettel várjuk!
Pásztor Tibor ................... iskolavezetõ
Pásztorné Mózes Irma ... korrepetáló

Iskolánk címe: Békéscsaba, Andrássy út 51. fsz. 4.
Akkr. lajstroms:AL-1851 OKÉV szám: 06-0121-02 MSZ EN ISO : 9001:2009

Telefon: 270-677, 06-70/452-48-33

Jelentkezés:

Orosz Zoltán

Megemlékezés
„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek õk tovább, szûz gondolatként.”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Pribék Csaba
volt Sarkad, Bartók Béla
u. 5. sz. alatti lakosra, aki

5. éve

Sarkad, Kossuth u. 3. sz.

Köszöntõ

Kiss
Lajosné

- ZUMBA 18 óra PARFÜM AKCIÓ!
- PILATES 17 óra
Fogyókúra:
HÉTFÕ SZERDA
zöldkávé
kapszula 3.290 Ft
400 Ft

vétlenül autóbaleset
áldozata lett.
Soha nem szûnõ
fájdalommal:

,,Születésnapodon, nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.”

Anya

„tanárnõ”
Sok boldog születésnapot kívánunk a 90.
születésnapodon:
lányod Julika, vejed Karcsi; unokáid:
Krisztina, Beáta és Balázs; unokavejeid Tibor, László és unokamenyed
Kinga; dédunokáid Vivien, Tibor,
Anna, Simon és Vince; fiad Csaba;
menyed Ágnes; unokád Csabi

PAPUCS AKCIÓ: Minõségi gyógy- és divatpapucsok

Akciós szemspirál és szájfény.
Új táskák és bizsuk érkeztek.

Szúnyogírtó
gyertya 390

2013. június 7.,PÉNTEK

Olvasó szemüveg 390
Hajfesték, hajszínezõ spray
nagy választékban 390-tõl

Megemlékezés
,,Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
most sem hisszük el, hogy hiába várunk!”

Béres Imre

Síremlékkészítés
gránitból - márványból - mûkõbõl!

Sarkad, Szent István tér 8.
Csokrok ballagásra
Vágott és cserepes virágok
Koszorúk, sírcsokrok telefonon is megrendelhetõk!
T:375-656 vagy 06/30/613-4340
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

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

GRÁNITRA
10 ÉV
GARANCIA!

Síremlékkészítés
és épületmunka,
gránit, márvány, mûkõbõl

SARKAD, Orgona u. 1.
Tel: 06/20/950-7878
Hívásr
a házhoz megy
ek!
Hívásra
megyek!

Telepünkön 150
darab kész gránit
síremlék közül
választhat,
minõségi
nem kínai gránit.

50
%-OS
BALKON PALÁNTA AKCIÓ

Corvus-Kora Róbert
Tel:+36 30 209-4357

A KÉSZLET EREJÉIG!

Mindenkit szeretettel várunk!

képzõmûvész, építõipari vállalkozó 5743 Lökösháza Toldi u. 3/a
granitcorvus-classica.hu

30

Sarkad, Batthyány u. 27.

00

Szerda:........7 -16 óráig
Hétfõ:........ 13 -16 óráig
Csütörtök:....730-1200 óráig
Kedd:...........730-1200 óráig
Péntek:........730-1200 óráig
00

Nyitva: vasárnap - péntek: 08:00 - 16:00
szombat : zárva

Idõsek Otthona és Gondozóháza
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
szellemi leépülésben demen-ciában - 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

felesége Erzsébet,
gyermekei Katalin, Imre, Anikó, Edit,
mostohalánya Marika,
unokái és vejei

Megemlékezés
(volt Pacsirta u. 10/a sz.
alatti lakos)

Szûcs Károly
(volt Anti út 18 sz. alatti lakos)

halálának 1. évfordulóján fájó szívvel emlékezik:
szeretõ családja

Friss közéleti hírek

halálának 1. évfordulóján
fájó szívvel emlékeznek:
szeretõ feleséged,
testvéreid és a
rokonság

Ezotéria

Gyásznap

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

S ZOLGÁLTATÁS

I NGATLAN

Fûkaszálás T:06/20/3752194

Ház eladó Ady E 72 T:70/
3172330

Tûzifa, brikett forgalmazás.
Kazán és kandalló gyártás,
javítás. Megoldás - helyben:
FAFUTÁR T: 30/921-7024
Sajti Sándor

Vasút u. 105 szám alatti ház
olcsón eladó T:70/385-7294

Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412

Ovis ballagás

Ezo percek

Trianoni megemlékezés

Összefoglaló: óvodai ballagások

Eladó Szõlõ u. 12 alatti családi ház érd. hétköznap 18óra után vagy hétvégén a 70/
6035709

Kalodás tûzifa rendelhetõ
8500 Ft kalodája. Deszkavég
is rendelhetõ. Bontott tégla
eladó. Tel:06/20/348-34-75

A LBÉRLET
Városközpontban 1,5 szobás
albérlet kiadó T:70/450-5482

E GYÉB
Régi típusú 2 szobás összkomfortos családi ház
IÁ:3,2M Ft, Karancs gáztûzhely és fürdõszobaszekrény
eladó T:06/30/346-2033

Katolikus gondolatok öt percben

Megemlékezés

Tulkán József

Összkomfortos bútorozott albérlet 1 fõnek kiadó T:20/
3190310

Jövõ heti mûsora június 13. (csütörtök)17.00 órai kezdettel

Híradó

1. évfordulóján fájó szívvel emlékeznek:

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

Kellemes környezet és családias légkör

Útravaló

halálának

Allinger
Virágkertészet

corvus-classica@freemail.hu

A Városháza ügyfélfogadása
00

Borbély Sándor

(volt Szegfû u. 7 sz. alatti lakos)

Tollat vasat bútort veszek.
Szalontai utca 46. T:30/9369044

Kiadja:
Sarkad Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete.
Felelõs kiadó:
Szabó István
A kiadó levélcíme:
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Telefonszám: (66) 375-633.
Telefax száma: (66) 271-030.
Felelõs szerkesztõ:
Fazekas László
A szerkesztõség levélcíme:
5720 Sarkad, Vár u. 2./b
(Bartók Béla Mûvelõdési Központ)
Telefonszáma: (66) 375-300.
Nyomdai elõkészítés:
Bartók Béla Mûvelõdési Központ
Nyomtatás:
Földesi és Társa Bt., Dévaványa
Felelõs vezetõ:
Földesi Zoltán
ISSN 1215-2374

