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2013. május 25.

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!

MEGHÍVÓ
A Gyulai úti Általános Iskola
nevelõtestülete és tanulóifjúsága
szeretettel meghívja a

2013. június 6-án

A hátrányos helyzetûek foglakoztathatóságának
javítása munkaerõpiacon
Képzési- és Állásbörze Sarkadon
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. áprilisában a
TÁMOP-1.1.2-11/1-20120001 „A hátrányos helyzetûek foglakoztathatóságának
javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” címû program keretében Békés megye 9 kirendeltségének szervezésében
KÉPZÉSI- ÉS ÁLLÁSBÖRZÉKET valósított meg.
A munkaügyi központ kiemelt feladatának tartja a
hátrányos helyzetû álláskeresõk elhelyezkedési esélyeinek javítását a munkaerõpiacon. Annak érdekében,
hogy az érintettek munkahelyet találjanak személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatásokkal, különféle programokkal kívánunk segítséget nyújtani.
A börzéken az álláskeresõk személyesen találkozhatnak a munkáltatókkal és
a felnõttképzési intézmények
képviselõivel. Szolgáltatásaink közül igénybe vehetik a
munkaközvetítést, ingyenes
nyelvvizsga teszt kitöltésére
és próbainterjúra nyílik lehetõségük. Továbbá tájékozódhatnak képzési-, ösztöndíjés önkéntes munka lehetõségekrõl. Bõvebb információt kaphatnak az álláskeresési fortélyokról, illetve jogi-,
álláskeresési- és képzési tanácsadók is várják az érdeklõdõket.
A rendezvényre Békés
megyében több mint 4 ezer
álláskeresõt és több mint
1800 munkáltatót hívtunk
meg. Elõzetes információk
alapján, a kilenc helyszínen
több mint 300 munkáltató
közel 800 állást tud felajánlani az érdeklõdõk számára.
Közülük várhatóan 200 munkáltató személyesen lesz jelen és így lehetõség lesz a
megjelent érdeklõdõkkel találkozni, beszélgetni annak
érdekében, hogy a legmegfelelõbb személy kiválasztása történjen meg. Elõzetes
szándékok szerint több mint
600 fõ elhelyezése a rendezvénynek köszönhetõen már
májusban megvalósulhat.
A program keretében

Dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója köszöntötte a
megjelenteket
2013-ban 1,9 milliárd forint
áll a rendelkezésünkre.
A program célcsoportjai:
1. alacsony iskolai végzettségûek,
2. pályakezdõk, illetve 25.
életévüket be nem töltött álláskeresõk,
3. ötvenedik életévüket
betöltött álláskeresõk,
4. GYES-rõl, GYED-rõl,
ápolási díjról visszatérõk.
5. foglalkoztatás helyettesítõ támogatásban részesülõk, illetve arra jogosultak.6.
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetettek (a programba vonást megelõzõen
legalább 3 hónapig folyamatosan regisztrált álláskeresõk).
A program keretein belül
szervezett képzések támogatása: a teljes képzési költség biztosítása, a képzéshez
kapcsolódó utazási költség,
keresetpótló juttatás biztosítása a képzés ideje alatt.
Foglalkoztatás bõvítését
szolgáló bértámogatás: A
támogatás mértéke a foglal-

(csütörtök)

17.00 órai

kezdettel tartandó

GYÖNGYSZEMEINK

címû kulturális bemutatójára

A mûsorban fellépnek az iskola diákjai.
Mindenkit szeretettel várunk!
Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Központ
(Sarkad, Vár u. 2/b.)
Jegyárak:
felnõtt 400 Ft, gyerek 200 Ft
Jegyek, valamint támogatójegyek megvásárolhatóak az iskola titkárságán, illetve a helyszínen.

2013. május 24., péntek

A sarkadi kirendeltségre meghívott álláskeresõk egy csoportja

Dr. Kovács József országgyûlési képviselõ nyitotta meg az állásbörzét, majd a kormány munkahelyteremtõ erõfeszítéseit ismertette
koztatót terhelõ bér és járulékainak legfeljebb 70%-a. A
támogatás igénybevételével
egyidejûleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák, illetve a
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott kedvezmények is érvényesíthetõek.
Bérköltség támogatás:
– munkatapasztalat szerzés, 90 napra adható támogatás, legfeljebb a bér és
annak járulékai 100%-a,
– 50 éven felüli álláskeresõk esetében maximum 12
hónapra adható maximum a
mindenkori minimálbér mértékéig a következõ bontásban: 4 hónap bér és járulékai 100%-a, ezt követõen,
bér és járulékainak 50%-a,
majd 4 hónap 100% járuléktámogatás.
Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazási költség támogatása:
adható bértámogatás és a
bérköltség támogatások teljes idejére 100%-os mértékben.

Vállalkozóvá válás támogatás: A támogatási eljárás
kérelemre indul. A projekt
keretében hat hónap idõtartamra nyújtható, havonta a
kötelezõ legkisebb munkabér összegéig terjedõ támogatás.
Lakhatási támogatás: a
lakóhelyüktõl távol munkát
vállaló projektrésztvevõk lakhatásához.
A program új tervei között
szerepel 2013-ban közel
2700 fõ programba vonása
és támogatása, melyre 1, 9
milliárd forint áll rendelkezésünkre.
A bevont ügyfelek közül
2013-ban 1700 fõ képzésbe
vonását tervezzük, és a program során 1000 fõ foglalkoztatásának támogatását és
több mint 100 fõ lakhatási
támogatását kívánjuk finanszírozni.
Az április 26-án Sarkadon
megrendezésre került rendezvényen a meghívott álláskeresõk száma 450 fõ volt
(folytatás a 2. oldalon)
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Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati
gazdálkodásról
Tisztelt Olvasó!
Elkészültek az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolók. Mind
a három. 2012. évben ugyanis a nemzetiségi önkormányzatok (román, roma) különkülön önálló költségvetéssel
rendelkeztek, ellentétben a
korábbi évek gyakorlatától,
amikor a gazdálkodásukat
Sarkad város költségvetési
és zárszámadási rendeleteiben kellett bemutatni, annak
része volt. A gazdálkodásukról korábban kevés szó esett
e lap hasábjain. Mivel érdeklõdésre tarthat számot, ezért
az írás végén pár mondattal
kitérek a gazdálkodásukra.
Sarkad Város Önkormányzatának zárszámadási rendelete az indoklással együtt
44 oldal. Terjedelme miatt az
alábbiakban csak a fõbb
adatok ismertetésére van lehetõség. A város honlapján
hamarosan elérhetõ lesz a
teljes zárszámadási rendelet
abból a célból, hogy azt bárki, bármikor megtekinthesse.

A bevételek alakulásáról
A város összes tervezett
bevétele 4.991.699 ezer Ft
volt, ezzel szemben a ténylegesen befolyt bevétel
4.677.588 ezer Ft lett. Az
összegek összehasonlításából látható, hogy a városnak
a tervezett bevételeit nem sikerült teljesítenie. Ez fõleg
abból adódott, hogy a pályázatokon elnyert pénzösszegek (támogatások) nem érkeztek meg maradéktalanul
a város kasszájába annak
ellenére, hogy a kifizetések
a pályázatokkal kapcsolatban megtörténtek. (Ezeknek
a támogatásoknak az utalása rendre áthúzódik a következõ évre. A következõ évi
támogatások pedig az azt
követõre. Vagyis évek óta
azt tapasztaljuk, hogy csúszik a támogatások kifizetése.)
A bevételek esetében viszont kellemes meglepetést
okozott egy jogszabály változása. Ez a helyi iparûzési
adót érintette: a mobil telefonszolgáltatók a korábbi
gyakorlattól eltérõen – amikor a székhely település önkormányzatának, azaz vala-

melyik budapesti önkormányzatnak fizették az adót
– 2012. évben már azoknak
az önkormányzatoknak voltak kötelesek megfizetni azt,
ahol a szolgáltatást igénybe
vették. A helyi adók tervezett
összege 91.800 ezer Ft volt,
ezzel szemben a ténylegesen befolyt összeg 114.759
ezer Ft (helyi adó: kommunális adó, helyi iparûzési adó,
idegenforgalmi adó, talajterhelési díj). A ténylegesen
befolyt helyi adóból 31.566
ezer Ft a kommunális adó,
82.031 ezer Ft a helyi iparûzési adó, idegenforgalmi
adóra és a talajterhelési díjra összesen 1.162 ezer Ft
érkezett az önkormányzat
bankszámlájára.

A kiadások a tervezett
összeg alatt
teljesültek
Ez azt jelenti, hogy a tervezett 4.991.699 ezer Ft-tal
szemben az önkormányzat
3.302.206 ezer Ft-ot költött.
Ha a számok mögé nézünk,
azt látjuk, hogy személyi juttatásokra járulékokkal együtt
1.208.625 ezer Ft-ot fizetett
a város. Ebben nem csak a
közalkalmazottak és köztisztviselõk bére, hanem az
„Út a munkába” programban
résztvevõk juttatásai is benne foglaltatnak.
A dologi kiadások (energia, anyag, stb.) 892.142 ezer
Ft-jába kerültek az önkormányzatnak. Ez az összeg
tartalmazza természetesen
az intézmények dologi kiadásait is (iskolák, óvodák, stb.).
Szociális célú kiadásokra
összesen 384.945 ezer Ft-ot
fizetett ki a város. Ebben benne van a gyermekek intézményi ingyenes és kedvezményes étkeztetése, amely
63.776 ezer Ft-ba került
2012-ben, valamint a segélyekre, egyéb szociális juttatásokra kifizetett 321.169
ezer Ft.
Pénzeszköz átadására is
sor került az elmúlt évben
89.603 ezer Ft értékben,
amely egyebek mellett a Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ és az orvosi ügyelet mûködésének támogatását szolgálta.
A felújítások a tervezett
szinten alakultak, míg a be-

Az idõjárás közbeszólt, a
Jótékonysági Kerékpártúra
elmarad
Tisztelt Túrázók!

ruházások elmaradtak a tervezett szinttõl. Ennek legfõbb oka - az egyéb, kisebb
összegû beruházási pályázatokon kívül - az volt, hogy
a tervezett szennyvízhálózat
és tisztítótelep bõvítése és a
szociális
célú
városrehabilitáció kivitelezése nem indult meg 2012. évben. (A felhalmozási célú kiadások tervezett összege
1.277.155 ezer Ft volt, míg a
teljesítése 594.930 ezer forint lett.)
A város az évet pénzmaradvánnyal zárta, amelynek
az összege 1.404.867 ezer
Ft. Ez az összeg részben a
2013. évi költségvetést erõsíti.

Összefoglalva
A város költségvetése tervszinten és annak végrehajtása során – egyre szûkülõ
keretek között, szinte mozgástér nélkül, de 2012. évben
is – egyensúlyban volt. Mivel
a mûködési bevételei fedezték a mûködési kiadásait,
nem kényszerült hitel felvételére. Beruházásainak és
felújításainak önerõ fedezetét a 2008. évben kibocsátott
kötvény tartaléka biztosítani
tudta.
Létszámleépítés az önkormányzati intézményekben
semmilyen formában nem
volt. Forráshiány miatt 2012.
évben egyetlen feladat sem
maradt el és intézmény bezárására sem kellett sort keríteni.
A város vagyona 2012-ben
81.907 ezer Ft-tal nõtt.

A nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi
gazdálkodása
Sarkad városában köztudottan két nemzetiségi önkor-

A hátrányos helyzetûek foglakoztathatóságának javítása a munkaerõpiacon
Képzési- és Állásbörze Sarkadon
(folytatás az 1. oldalról)

és 21 személyesen megjelenõ munkáltató volt jelen,
egyébbként a rendezvényre
49 munkáltató 103 álláshelyet jelentett be. Jellemzõ
foglalkozások a kõmûves, a
villanyszerelõ, mérnök, ügy-

intézõ, a burkoló és a betanított munkás volt és két jellemzõ foglalkozatási ágazat az
építõipar és a szolgáltatások
területe számított rájuk.
A sarkadi helyszínen
igénybe vett szolgáltatások a
következõk voltak:

– Aktuális állásokat
kínálak, személyes találkozást biztosíttak munkaadókkal és természetesen munkaközvetítésre is lehetõség
nyílt, mint legfõbb szolgáltatásra,
–
Lehetõség
nyílt
internetes álláskeresésre,
– Bemutatkozott a Virtuális Munkaerõ-piaci Portál
szolgáltatása,
– Személyes találkozást
biztosíttak a megye jelentõsebb képzõ intézményeivel,

mányzat mûködik, a román
és a roma.
Mûködésükhöz a központi
költségvetés anyagiakkal is
hozzájárul. 2012. évben
mindkét önkormányzat egyaránt 215-215 ezer Ft általános mûködési támogatást
kapott ebbõl a forrásból. Feladatalapú támogatásra is
igényt tarthattak, amelybõl a
román nemzetiségi önkormányzat 48 ezer Ft-tal, míg a
roma nemzetiségi önkormányzat 191 ezer Ft-tal részesült. A nemzetiségi önkormányzatok pályázatokat is
benyújthatnak, adományokat
is gyûjthetnek, amelyet az
elmúlt évben meg is tettek
több-kevesebb sikerrel.
A Sarkadi Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 655 ezer Ft volt,
amely tervvel ellentétben
656 ezer Ft folyt be az elmúlt
év folyamán a bankszámlájára. Kiadásaira jellemzõ,
hogy azok mind dologi kiadások voltak, felújítás és beruházás nem szerepelt a tervei
között. Kiadási tervét (655
ezer Ft) 484 ezer Ft-ra teljesítette, így pénzmaradvánnyal zárta az évet, amely
a 2013. évi költségvetését
alapozta meg.
A Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi
terve 736 ezer Ft volt, amelyet
739 ezer Ft-ra teljesített. Ez az
önkormányzat sem tervezett
felújítást, illetve beruházást a
kiadásai között. Hasonlóan a
román önkormányzathoz, a kiadásai mind dologi kiadásokhoz kapcsolódtak. A kiadási
tervét (736 ezer Ft) 689 ezer
Ft-ra teljesítette, így a roma önkormányzat is pénzmaradvánnyal zárta az évet, amely
szintén a 2013. évi költségvetés megalapozását szolgálta.
Pribék Imréné
pénzügyi osztályvezetõ

– Bemutatkozott a „Jól
meNÕ vállalkozásokért”
program,
– Tájékoztatást nyújtottak
az elhelyezkedést segítõ támogatásokról (TÁMOP 1.1.211/1 program lehetõségeirõl,
Munkahelyvédelmi Akcióterv, Elsõ Munkahely Garancia program vállalkozóvá válás támogatása, önfoglalkoztatóvá válás támogatása).
– Munkajogi tanácsadás
– Álláskeresési technikák
csoportfoglalkozás
– Magyar Honvédség, toborzás

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Mint köztudott a Kézfogások Kötegyán-Nagyzerind Jótékonysági Kerékpártúra
május 25. dátumra volt kitûzve! Több magánszemély,
baráti társaság, intézmény
jelezte a megyébõl, hogy tekintettel az esõs idõjárási viszonyokra, nem indulnak!
Ezért tekintettel az esõs idõjárásra a május 25-re tervezett kerékpártúra elmarad!
Gondolkodtunk egy júniusi
rendezésben, azonban az
általános iskolák ballagásra,
a középiskolák pedig szóbeli érettségikre készülnek ab-

ban az idõszakban! A júliusi-augusztusi hónapokban
pedig nagy melegek várhatók! Ezért a jótékonysági kerékpártúra szeptember elsõ
felében lesz megrendezve!
Az eddig befizetett nevezési
díjakat természetesen a szegény, nehéz sorsú gyerekek
kapják! Akik befizették a nevezési díjakat májusban,
azoknak a nevezése természetesen a szeptemberi eseményre érvényes, tehát
azoknak nem kell újra nevezési díjat fizetniük!

Tisztelettel: a Szervezõ
Bizottság

A kerék (ész és kerékpár)
forog tovább!

A Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság ebben az évben is
megrendezte az általános iskolások részére a Megyei Kerékpáros Iskola Kupát.
A verseny helyszíne a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti
tornacsarnoka volt 2013. május 9-én.
Bende Róbert polgármester bíztató szavaival nyitotta meg
a versenyt.
Minden rendõrkapitányság két csapattal nevezhetett be,
17 csapat 34 tanulója mérte össze elméleti és ügyességi
tudását. Az ügyességi pályán hibátlan bemutató kerékpározással a helyi középiskola diákja, Szendrei Szilárd kápráztatta el a megjelenteket.

A Sarkadi Kossuth utcai Általános Iskolát Ponta Petra Panna 6.b és Nagy Gergõ 6.a, a Gyulai úti Általános Iskolát Baranyai Kinga 6.d és Váradi Ádám Tamás 7.d osztályos tanulók
képviselték.
Kerékpárjaink kiváló mûszaki állapotáról Nagy Imre, a
Vécsey utcai Kerékpár Szaküzlet tulajdonosa gondoskodott
felajánlásával.
Eredményeink: Ponta Petra Panna leány egyéni versenyben a II. helyezést érte el; csapatban a Kossuth utcai csapat
a dobogós III. helyen végzett. Csapatban Vésztõ lett az elsõ,
második helyezést Gyula város diákjai értek el.
A megérdemelt díjakat Auer György rendõr alezredes nyújtotta át az eredményes versenyzõknek. Gratulálunk minden
résztvevõnek, köszönjük a segítséget a verseny lebonyolításában közremûködõknek.

Szendreiné Sós Erzsébet és Pontáné Köteles Gyöngyi
felkészítõ pedagógusok, közlekedési szakreferensek

SARKAD

2013. május 24.,PÉNTEK

VÁROS

Hallotta?

Nyílt nap a Vasút Utcai Óvodában
Ebben a nevelési évben harmadjára rendeztük meg
Amikor a tanévet elkezdtük, úgy gondoltuk, hogy a szülõkkel való jó kapcsolat kialakításához, ápolásához szükség
van olyan programokra, melyeknek õk is
részesei lehetnek. Nyílt napokat szerveztünk, melyeket évszakokhoz kötöttük.
Ebben a nevelési évben már két ilyen
napot tartottunk meg nagy sikerrel, az
„Õszi játszóházat” és az „Adventi készülõdést”. Sok szülõ élt a lehetõséggel,
hogy eljöjjön óvodánkba.
A harmadik és egyben az utolsó nyílt
nap a május 6-ai „Tavaszköszöntõ” családi nap.
„Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fûszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti õket a tavasz.”
Ezen a napon az óvoda udvarán nagy
volt a zsongás. A gyerekek szüleikkel
együtt jöttek, hogy együtt töltsék el közö-

3.

Rövid híreink

sen ezt a napot. Az óvoda ezen a napon
egy elvarázsolt kastélyhoz hasonlított.
Mindenki vidám, mosolygós és boldog
volt.
Sok program közül válogathattak a szülõk és a gyerekek. A Gimnázium színjátszó csoportja nyitotta meg a délelõttöt,
majd kézmûves foglalkozások és ügyességi sport tevékenységek várták az érdeklõdõket. Volt ugráló vár és arcfestés is.
A tevékenységek alatt finom illatokat
éreztünk, mert az üstben készült az ebéd,
az ízletes paprikás krumpli. Kellemesen
elfáradva, a délelõtt végén jól esett a közösen elfogyasztott étel.
Köszönetet szeretnénk mondani a szülõknek, Jakucs Ferencné szakács néninek
a segítségükért, valamint a Gimnázium
színjátszó csoportjának és vezetõjüknek,
hogy elfogadták meghívásunkat és mûsorukkal felejthetetlenné tették ezt a napot.

A Vasút Utcai Óvoda dolgozói
és gyermekei

Kirándulás
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.

Perei Károlyné elnök

Hálásan köszönjük
A Református Szociális Gondozási Központ (Veress Sándor u. 17.) anyák napi ünnepségén a Kossuth utcai óvoda nagycsoportosai adtak
mûsort. Énekükkel, verseikkel minden klubtagunk szemébe könnyet csaltak. Áldást
kívánunk a gyermekek, az
óvónõk és szüleik életére.
Köszönjük!

FELHÍVÁS!
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. márciusi ülésén elfogadta az utcanévrõl és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 10/2011. (III. 31.)
sz. önkormányzati rendeletet.
A rendelet többek között kimondja, hogy az ingatlanok házszámát hogyan és milyen módon kell feltüntetni: „A házszámot
a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felõli homlokzatán, vagy az
ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy
az utcáról jól látható és olvasható legyen.”
A rendelet a feltüntetés szükségességét írja elõ, azonban
nem rendelkezik a házszám minõségérõl. A házszám tehát
lehet kerámia, fém, mûanyag, faragott fa, stb., de bizonyos
esetekben elfogadható a lakóépületre, vagy esetlegesen a
kerítésre való ízléses felfestés is.
A fentiek értelmében felhívjuk a sarkadi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a rendeletben meghatározottak szerint az ingatlanok házszámát jól láthatóan tüntessék fel!

Polgármesteri Hivatal Mûszaki és Beruházási Osztály

Köszönet a sok áldozatos
munkáért!
Folyamatosan szépül a Kálvin téri játszótér

Köszönet egy szép délutánért – anyák napi rendezvény
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete május 10-én tartotta meg hagyományos Anyák napi rendezvényét.
Igazán kedves, szórakoztató másfél órát töltöttünk
együtt. Dr. Szabó László al-

elnök, valamint Bende Róbert polgármester úr köszöntõje után a Kossuth utcai általános iskola kedves, színes
mûsorát, majd Szabó Bence
és Dóczi Dávid zenés elõadását láthattuk, hallhattuk.
Köszönjük a gyerekeknek,

valamint a felkészítõ
- Tóth Zoltánné
- Borbély Imréné
- Szabóné Bukovinszky
Márta pedagógusoknak.
Fellépett még Bondár Sándor és Gyetvai Zoltán, egyesületünk két tagja is anyák

Növénytermesztési ismeretek képzés
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
áprilisától a növénytermesztési ismeretek kiskertes rendszerének bemutatása is kezdetét vette.
A programelem sikeres
megvalósulását mentorok
segítik, akiknek feladata,
hogy szorosan együttmûködjenek a képzõ céggel, illetve
rendszeresen tartják a kapcsolatot a hozzájuk tartozó
célcsoporttagokkal, felügyelik, hogy a mûvelés alá vont
100m 2 -es földterület rendszeresen mûvelve, az elvetett és palántázott növények
gondozva legyenek.
A program célja, hogy a
munka értékét a gyerekek

megismerhessék a szüleiken keresztül. További cél,
hogy a most még közös földterületen végzett tevékenységet a jövõben a saját háztartási környezetükbe is átvezessék a résztvevõk, s így
családi példamutatás valósuljon meg.

Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás

napi nótákkal.
Külön köszönjük Polgármester Úrnak a zongorakíséretét, mely igazi meglepetés
volt számunkra.
Az egyesület valamennyi
tagja nevében:

Fodor Pálné mûv. vez.

Az elmúlt hetekben a sarkadi Kálvin téri játszótér közelében lakók egy része, ill. a játszótér folyamatos fejlesztését
szívükön viselõ személyek önkéntes társadalmi munka keretében láttak neki a játszótér további szépítéséhez. Ezúton
mondok tisztelettel köszönetet azoknak, akik a munkálatokban részt vettek:
Karstné Póti Erzsébet, Karst Antal, Képíróné Széplaki Judit, Képíró Judit, Berke Jánosné, Berke János, Dobi Erzsébet, Dóczi János, Böröcz Ádám, Böröcz Márk, Ungor János,
Nagy Attiláné, Nagy Attila, Nagy Brigitta, Kornya Sándor,
Maczák Sándor sarkadi lakosoknak. Továbbá köszönet illeti
mindazokat, akik értékes felajánlásaikkal járultak hozzá a
fejlesztésekhez:
Árvai Tibor virágkertészete, Jakucs Sándor és neje (Böbilla
Bt.), Dobi István és neje, Karstné Póti Erzsébet, Képíróné
Széplaki Judit, Nagy Attiláné, Bondár István, Jámbor József,
Kesztyûs Imre, Jámbor Erik, Bereczki András, Bertók Gábor.
Hadd mondjak külön köszönetet Karstné Póti Erzsébetnek
és Képíró Juditnak, akik felfigyeltek a megyei hírlap által meghirdetett „Szavazzon a megye kedvenc játszóterére!” elnevezésû versenyre, és akik éltek is a lehetõséggel, s a játszóteret a
versenyre benevezték. Ezzel megteremtették annak az izgalmas játéknak a lehetõségét, amihez menetközben nagyon-nagyon sok lelkes és kitartó sarkadi lakos is csatlakozott, és aminek eredményeképpen végül az elért 2. hely ellenére is nyertünk!! A Békés Megyei Hírlap azzal, hogy nemcsak Csorvásnak,
de Sarkadnak is megrendezi a gyermeknapot, tulajdonképpen
az elõtt a szép összefogás elõtt tiszteleg, amit a szavazásban
részt vevõk tanúsítottak. Ezt szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki lehetõségeihez mérten, vagy azon felül is kivette
a részét ebbõl, egy örömteli napot szerezve ezzel gyermekeinknek. Külön köszönet azoknak, akik Sarkadon kívülrõl is, netán országhatáron kívülrõl is küldték a szavazataikat! Örömmel
jelentem, hogy a sarkadi gyermeknap a megyei hírlap szervezésében augusztus 10-én kerül megrendezésre, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelettel: Sárosi Mátyás képviselõ (1. sz. vk.)

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

VÁROS

SARKAD

4.

A méreten aluli és védett
halakat azonnal vissza kell
helyezni. A horgászat befejezéséig a halak kíméletes
tárolásáról gondoskodni
kell.
A verseny ideje: 2013. 06.
08. (szombat) 6 órától 13 óráig.
Idõbeosztás: Sorsolás, helyek elfoglalása 5.30 – 6.00
óráig.
Verseny 6 – 13 óráig.
Mérlegelés, eredményhirdetés 13 óra 30 percig
Értékelés: pontozás grammonként, darabonként 1 pont
Díjazás a fent nevezett kategóriákban I-III hely, valamint „Bundzsák horgász”
vándorserleg, oklevél, horgászeszközök.
A verseny befejeztével 1
db nemes hal + 2 kg egyéb
hal elvihetõ.
További információ: a
Bundzsák Horgászboltban
vagy 06 30/692-8181, 06 20/
455-8187.
Szervezõk

I. Bundzsák horgászkupa horgászverseny
a Bárkáson
A Bundzsák Horgászbolt a
Sarkadi Horgász Egyesülettel együttmûködve halfogó
versenyt rendez a Bárkás

csatornán, sorsolt helyeken,
a Majorosi hídtól a FeketeKörös felé esõ szakaszon,
Gyulai úti oldalon.
Részvételi
feltételek:
Nevezni lehet
a
Bundzsák
Horgászboltban június 5én 15.00 óráig
F E L N Õ T T,
GYERMEK kategóriában,
azon sporttársaknak:
- akik, rendelkeznek a
Bárkás csatornára érvényes
2013. évre területi jeggyel –

1.000 Ft,
- bármely Horgász Egyesületi tagsággal, érvényes
horgász állami jeggyel,
2.000 Ft részvételi díj befizetésével.
- Gyereknek nem kell fizetni, de elõzetes jelentkezés
szükséges az adott határidõig.
Az IFI horgászok a felnõtt
horgászokkal azonos feltételekkel nevezhetnek.
A VERSENY TELJES BEVÉTELE A BÁRKÁS-CSATORNÁBA TÖRTÉNÕ HALTELEPÍTÉSRE LESZ FORDÍTVA.
A verseny szabályai:
Horgászni 2 botos horgászkészséggel, gyerekeknek 1 botos úszós horgászkészséggel lehet.
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Köszönetnyilvánítás

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

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

Varga Sándor

(volt Szigeti u.1 sz. alatti lakos) élt 55 évet

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Minden gyászoló családtag

STOP Autósiskola

Kellemes környezet és
családias légkör
A 27. forduló eredménye: Sarkadi Kinizsi LE – Tótkomlósi TC 1:1 (fehér felsõben a sarkadi csapat)

Idõsek Otthona és Gondozóháza

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.

A BÖLCSIVEL SZEMBEN!

Május 27-tõl a készlet erejéig óriási
végkiárusítás!
Minden termék
árengedménnyel kapható!

50%

Kínálatunk: lakástextil, díszpárnák cipõk,
pólók, nyári ruhák, szoknyák, tréning alsók

PINOCCIÓ PIZZÉRIA

,,Kávézó, cukrászda, fagyizó”

Péntektõl-péntekig
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

Felhívjuk a lakosság és a közületek figyelmét, hogy a
Sarkad Város, a Békés Megyei Hírlap, a Szuperinfó és
a Grátisz lapokba hirdetéseiket a Városi Könyvtárban

csak hétfõ és pénteki napokon
10.00-18.00 óráig adhatják fel.
A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.
e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu
A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :
2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

Jövõ heti mûsora május 30. (csütörtök)17.00 órai kezdettel

Útravaló

Híradó

Teaház

Híradó
Természetfilm

Katolikus gondolatok öt percben

Friss közéleti hírek

Teaház

Kikiriki – Körösöktõl a Dunáig

Friss közéleti hírek (ism.)

Keressen bennünket a
FACEBOOK-on is!

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

Nemzetközi hajómodellezõ versenynek
ad otthont az Éden-tó

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

50%

Május 24. Péntek
Eszter, Eliza, Vanessza
Május 25. Szombat
Orbán
Május 26. Vasárnap
Fülöp, Evelin

Május 27. Hétfõ
Hella, Pelbárt
Május 28. Kedd
Emil, Csanád
Május 29. Szerda
Magdolna, Léna
Május 30. Csütörtök
Janka, Zsanett
Május 31. Péntek
Angéla, Petronella

I NGATLAN

S ZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412

Ház eladó Árpád u.8. alatt
T:06/30/733-4814

Akciós tûzifa Rózsa Tûzépen
T:70/439-0800 T:70/9534068

Névnapok

Ház eladó Ady E 72 T:70/
3172330

E GYÉB

Régi síremlékek felújítását és
betûvésést vállalok T:30/4360081

Szép szekrénysor eladó
T:30/480-5719
Házi vékonykolbász és sült
zsír eladó ugyanitt 40db 1,30as bükk deszka eladó
T:305343378
Felújított Hajdú mosógép és
centrifuga eladó Rózsa
u.37.T:06/70/772-1514
Vékony házikolbász eladó
Magyar u. 15/a T:06/30/2690012
16M2-es fémszerkezetû, acélhálós-üvegtetõ terasz, árnyékolóval, fakorláttal, elbontással eladó T:30/561-3779
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