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INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP

Bartók Béla Mûvelõdési Központ presents

ÉDEN FESZT II.

Elkészült az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló tájékoztató

Elektronikus zenei fesztivál

Sarkad, Éden - tó II. sziget
2012. szeptember 14. (péntek)
Open
air

Party extrák: Laser show
show,, italakció, fedett tánctér
tánctér,,
partysátor
partysátor,, leanderek
Megközelítés: A MOL kúttal szembeni Éden-tó melletti úton,
vagy a DÉMÁSZ székháztól vezetõ úton (Bihar u.)

gykor…

E



és most?

1138. szeptember 3-án bocsátotta ki II. (Vak)
Béla királyunk a dömösi prépostság adománylevelét. Ebben felsorolja a királyi birtokok prépostság szolgálatára rendelt "népeit", falvanként,
sõt családonként! Ez a legrégebbi és fennmaradt (!), nyilván latin nyelven írt dokumentum,
ahol Sarkad neve feltûnik, Surcud formában.
A magyar nevek, szavak átírása latinra ma is probléma, hát még akkoriban. Gondoljunk csak a Halotti
Beszédre.
Nézzük a majd kilencszáz évvel ezelõtti sarkadi neveket, zárójelben vélhetõ kiejtésük szerint.Tíz név,
tíz család. Janus (János?), Mihaldi (Miháldi?), Scesu
(Csõsz, Szõcs?), Cuci (Csúcsi?), Petus (Petõ, Petus?),
Abadi (Abádi?), Budur (Bodor?), Opus (Opos =apaõs, "após", rég nem használt õsmagyar név), Sumdi
(Somodi?), Odus (Adós?).
S most emeljük istenadta lelki szemeinket térben
és idõben messzi horizontokra. 1138-ban Moszkva
még nem létezett. Helyén mocsár, mint finn eredetû neve – mos, mocs is jelzi. Berlin helyén, mint
neve és címere is utal rá, anyamedvék játszadozhattak bocsaikkal. Washingtont kár is említeni, még jó
350 év van Amerika fölfedezéséig. Spanyolország,
Portugália még az idõk méhében, Románia és Bukarest szintén. Dzsingisz kán még meg sem született,
s nincs még párizsi Notre Dame. Ennyi talán elég is.
1138. szeptember 3. – Sarkad "keresztelõje", Sarkad keresztlevele. S tíz sarkadi ember neve int nekünk 874 év távolából...

KÜLFÖLDI
Indul:
MUNKAVÁLLALÁSRA Sarkad szept. 13-án
Békéscsaba szept. 15-én
IS ALKALMAS
ÁR: 45.000Ft
OKLEVELET ADÓ

MASSZÕRTANFOLYAM

Részletfizetés, további
kedvezmények!

Érd: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.: 00111-2011

2012. szeptember 7., péntek

Pénzügyeinkrõl

Tisztelt Olvasó!
A pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatban az év folyamán több periódus is
van, amelynek a végén egy
pillanatra meg kell állni „vonalat húzni” a nyilvántartásokban és kiértékelni az abban látottakat. A költségvetésbõl gazdálkodó szervezetek egyik ilyen periódusa
az elsõ félév, amely esetükben egybe esik a gazdasági
és a naptári félévvel. Sarkad Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének
elsõ félévi teljesítésérõl
szóló tájékoztató elkészült,
azt a Képviselõ-testület a
2012. évi augusztus 23-ai
ülésén egyhangúlag el is fogadta. A tájékoztató egy terjedelmes, 26 oldalas anyag,
amelyet itt, az újságban
megjelentetni éppen a terjedelme miatt nem lehetséges. Mivel érdeklõdésre tarthat számot, ezért korlátozott terjedelemben, a lényeges adatokat kiemelve az
anyagból, azokhoz némi
magyarázatot fûzve kerül az
alábbiakban a város pénzügyei iránt érdeklõdõk elé.

A bevételek teljesítésérõl
A tájékoztató minden adata nagyon fontos, de a legfontosabb mégis a bevételek
alakulása. Ez dönti el ugyanis, hogy a tervezett kiadásokra jut-e elegendõ pénz: ki
tudja-e a város fizetni a dolgozói bérét, az arra jogosultak segélyét, egyéb juttatásait, tudja-e mûködtetni az
intézményeit. Megérkezneke rendre az államtól igényelt
normatívák és teljesülnek-e
a helyi adókkal kapcsolatos
elvárások. A folyó pályázatok végrehajtásához milyen
ütemben érkeznek a megnyert támogatások. A kérdéseket természetesen még lehetne sorolni, amelyekre a
bevételek teljesítése adhatja meg a választ.
Rátérve a számszaki adatok ismertetésére a következõket lehet megállapítani: a
város tervezett egész évi
összes bevételéhez (amely
4.462.565 ezer Ft) viszonyítva a bevételeket az elsõ félév végére 76 %-ra (azaz
3.400.669 ezer Ft-ra) teljesítette az önkormányzat. Ez

A város képviselõ-testülete a költségvetés elsõ félévi teljesítésérõl szóló beszámolót ellenszavazat nékül elfogadta. (Pribék Imréné a kép jobb szélén)
nagyon szép eredménynek
látszik. Torzítja azonban a kibocsátott kötvény jelenleg is
meglévõ összege, melyet a
félév során a könyvelésben
bevételként kell nyilvántartani. Ha ezt a torzító hatást kiszûrjük, akkor a bevételek
teljesítése 68 %. Még így is
nagyon szép eredmény mutatkozik, hiszen az elsõ félévben az elvárható teljesítés
50 %. Vagyis a bevételek
beszedésével nem volt gond
az év elsõ felében. Az állami
normatívák rendre megérkeztek, a helyi adók befizetése idõarányosan megtörtént (az egész évre tervezett
91.800 ezer Ft-tal szemben
59.879 ezer Ft folyt be, amely
a félévkor elvárt 50 %-kal
szemben 65 %), az intézmények a mûködési bevételeiket idõarányosan túlteljesítve beszedték (534.251 ezer
Ft éves tervvel szemben
292.519 ezer Ft-ot, vagyis az
éves terv 55 %-át), de a pályázatokon megnyert támogatások is a tervhez viszonyítva összességében 58 %ra teljesültek.

A kiadások alakulásáról
A kiadások teljesítése az

elsõ félévben alatta maradt
a tervezett szintnek. Ez azt
jelenti, hogy az éves
4.462.565 ezer Ft kiadási
tervvel szemben a félév végére a ténylegesen elköltött
összeg 1.641.650 ezer Ft volt
(37 %). Ha a kötvény torzító
hatását itt is kiszûrjük (mivel
a kiadások között is szerepelnie kell a kötvénynek) a teljesítés 49 %-on alakult. Vagyis azt a bûvös 50 %-ot,
amely az idõarányosságot
jelenti, nem haladta meg a
pénzek elköltése. Ha tovább
vizsgáljuk a kiadások belsõ
szerkezetét, a tájékoztatóból
megállapíthatjuk, hogy a
mûködési kiadások nem haladták meg a mûködési bevételek összegét. Ez nagyon
fontos, mivel a mûködési bevételek fedezetet tudtak nyújtani a kiadásokra (ezért nincs
mûködési hitele a városnak).
A beruházások az év elsõ
felében mindig alacsony
szinten teljesülnek. Így van
ez most is, hiszen a beruházások többnyire a harmadik
és a negyedik negyedévben
készülnek el.
Ahhoz, hogy a kiadások az
elvárt keretek között maradhassanak, nagyon takarékosan kellett gazdálkodnia a

Tovább szigorodik az igazolatlan iskolai
hiányzást szabályozó gyámhatósági eljárás
Tisztelt Szülõk,
Tisztelt Tanulók!
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Országgyûlés
2012. július 9-én elfogadta az
egyes szociális tárgyú és
egyéb kapcsolódó törvények
módosítását. A jogszabály
tartalmazza a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvénynek, valamint a
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseit.
A törvényi változás tovább
szigorította az igazolatlan iskolai hiányzást szabályozó
gyámhatósági eljárást, tekin-

tettel arra, hogy a családi
pótlék (iskoláztatási támogatás) rendszeres iskolába járáshoz kötése következetesen érvényesüljön, életkortól
és szociális szempontoktól
függetlenül.
A törvényi szintû szabályok
az új tanítási év kezdetétõl,
2012. szeptember 1-jétõl
lépnek hatályba.

városnak. Ebbõl a szempontból különösen nagy teher
van az intézményeken, mivel
az éves költségvetésük
(amelybe ma már a Polgármesteri Hivatal is beletartozik) meghaladja a 2 milliárd
Ft-ot.

Összefoglalva
A város a bevételeit az idõarányosnál magasabb szinten tudta teljesíteni az év elsõ
félévében, ugyanakkor a kiadásai a tervezett alatt maradtak. Ebbõl következik,
hogy hitel felvételére nem volt
szükség. Ugyanakkor a félévet tartalékkal zárta az önkormányzat.
Az év elsõ félévében - a
fent leírtakból következõen dolgozók elbocsátására,
vagy intézmény bezárására
szintén nem volt szükség.
A város gazdálkodása kiegyensúlyozott volt az év
elsõ felében, így minden remény megvan arra, hogy az
év második felében is komolyabb pénzügyi problémától
mentesen tud mûködni a település.

Pribék Imréné
osztályvezetõ helyettes
Pénzügyi és Tervosztály
A fenti jogszabály újraszabályozza az iskolakezdési
támogatás (ismertebb nevén: családi pótlék) felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét, melynek lényegi elemei a következõk:
- MEGSZÛNIK A FELFÜGGESZTÉS jogintézménye
(korábban a felfüggesztés
ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk – természetben – a családsegítõk segít(folytatás a 2. oldalon)
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Nagyszabású kiállítással zárt idén a
2. Búza Barna Mûvésztelep
Tavaly nagy reményekkel
szervezte meg városunk önkormányzata, a Sarkad Város Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvánnyal és a
helyi középiskolával együttmûködve az I. Búza Barna
Mûvésztelepet. Természetesen a képzõmûvészetek iránt
fogékony lakosság is nagy
érdeklõdéssel várta a ritka
kulturális eseményt, aminek
a sikerét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy már akkor
döntés született a folytatásról.
Az idei esztendõben már
komolynak mondható tapasztalatokkal vágtak neki a
szervezõk az újabb feladatnak, a kitûzött cél azonban
mit sem változott, Sarkadot
ismét a képzõmûvészet egyik
fellegvárává akartuk - akarták emelni arra a bizonyos
augusztusi hétre.
A második sarkadi mûvésztelep 2012. augusztus
19-én, délután nyitotta meg
kapuit, s a résztvevõ képzõmûvészek a rekkenõ hõség
ellenére, szinte azonnal hozzáláttak az alkotó munkához.
Idén természetesen újabb
alkotókkal is gazdagodott a
tábor, továbbá a tehetséges,
szárnyaikat bontogató fiatalok sem hiányoztak, sõt, néhányan még az augusztus
20-ai „Sarkantyús Fesztivált”
is színesítették munkáikkal.
Tehát ezúton is köszönjük
Alim Adilov, Bende Róbert,
Buzgó Sándor, Debreczeni
Imre, Gyebrovszky János,
Kádár Tibor, Kányási Katalin, dr. Kesztyûs Ferenc, Peter
von Krusenstern, Szabó Tamás László, Sajti Károly, Sárközi Anna, Id. Szilágyi Béla,
Ifj. Szilágyi Béla, Szõke Sán-

Amit érdemes az állam- és
értékpapírokról tudni
Meghívó lakossági tájékoztatóra
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának
Állampénztári Irodája 2012. szeptember 12-én (szerda) 10.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.) tanácstermében tájékoztatót tart a Magyar Államkincstár által forgalmazott állampapírokról és a Kincstár értékpapír-forgalmazási tevékenységérõl.
A tájékoztatót követõen - igény esetén - lehetõség nyílik a
helyszínen történõ számlanyitásra is. A számlanyitás nem
jár azonnali befektetési kötelezettséggel és pénzbefizetéssel, mindössze a személyi igazolványra, lakcímkártyára, adókártyára lesz szükség.
Minden érdeklõdõt várunk a tájékoztatóra.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Szezonvégi záróhajtást
rendeznek

Az elõtérben Szõke Sándor (Kötegyán) alkotása a záró kiállításon
dor, dr. Szûcsné Molnár Edit
és Ungvári Mihály képzõmûvészeknek a második
sarkadi mûvésztelepen folytatott munkát.
Az alkotótevékenység már
augusztus 19-étõl gõzerõvel
zajlott, s a lakosság több alkalommal is betekintést nyerhetett a képzõmûvészeti
munkába, mely lehetõséggel
idén már többen éltek, mint
tavaly. Ahogy közeledtünk az
alkotótábor vége felé, annál
jobban érdekelt mindenkit,
hogy sikerül-e a tavaly elért
eredményeket felülmúlni.
Erre a nagy kérdésre a válasz 2012. augusztus 26-án,
este érkezett meg, amikor a
Kossuth utcai általános isko-

la iskolagalériájában megrendezésre került záró kiállítás megnyitójára szinte alig
fértek be az érdeklõdõk.
A galériát Bende Róbert
polgármester nyitotta meg,
aki összefoglalta az eltelt egy
hét eseményeit, köszönetet
mondott a résztvevõ mûvészeknek és a rendezvényt
támogató szponzoroknak, illetve kisorsolt a támogatójegy-vásárlók között egy alkotást. A polgármester látva
a kiállított munkákat, illetve a
várakozásokat felülmúló érdeklõdést, ismét elismerte,
hogy a kitûzött célt sikerült
elérni, Sarkad ismét a képzõmûvészet egyik fellegvára
lehetett augusztusban.

M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szûcs Lajos zongoramûvészek a kiállítás megnyitó hangversenyén (négykezes)
Scubert-szimfóniát játszanak

A zárókiállítás megnyitóját
egy igen színvonalas, Sarkadon nagyon ritkán hallható
komolyzenei mûsor egészítette ki, melyért ezúton is hálás köszönetet kell mondanunk dr. Szûcs Lajos zeneszerzõ, zongoramûvésznek,
M. Hajtun Zsuzsa zongoramûvésznek és Komáromy
Éva énekmûvésznek.
Idén is kiemelt köszönet illeti meg azokat a segítõket,
szponzorokat, akiknek munkája, nagylelkû támogatása
nélkül nem jöhetett volna létre a 2. Búza Barna Mûvésztelep, úgy mint az Ady Endre
- Bay Zoltán Középiskola és
Kollégium, a Kónya Sándor
Kamarakórus, a Sarkad Város Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvány, a
Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Boka
János vállalkozó - Sétány
Cukrászda, Doxabo Kft, Nagy
István vállalkozó - Nagyablak Kft, Metab Roll Kft, Pardi
& Balogh Kft, Rácz István
vállalkozó, Törpi Kft.
A 2. Búza Barna Mûvésztelep kiállított anyaga 2012.
szeptember 21-ig díjmentesen megtekinthetõ a Kossuth utcai Iskolagalériában,
az iskola nyitvatartási idejében.

Csepreghy Mátyás
városmenedzser

„Együtt gyermekeink jövõjéért” – A Sarkadi Kistérség
integrált programja – 1. sajtótájékoztató sajtóközlemény
Sarkad, 2012.08.30 –
án került sor a Sarkad és
környéke Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás
Operatív Program Integrált térségi programok a
gyerekek és családjaik
felzárkóztatási esélyeinek növelésére (TÁMOP
5.2.3-A-11/1) keretében
megvalósított TÁMOP
5.2.3-A-11/1-2011-0002
„Együtt gyermekeink jövõjéért” - a Sarkadi Kistérség integrált programja pályázat projektnyitó rendezvényére és
1. sajtótájékoztatójára. A
projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg. A projekt megvalósítására 540.805.287 Ftot nyert a Társulás, mely
100%-ban vissza nem
térítendõ támogatás.
A projektnyitó rendezvényt
Bende Róbert, Sarkad Város
polgármester nyitotta meg,
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A Sarkadi Lovas- és Fogathajtó Szabadidõs Sport Egyesület 2012. 09. 22-én (szombaton) év végi záróhajtást rendez. Az összejövetel helyszíne a MOL kúttal szembeni
lovaspálya. A tervezett programok: 9.00 órától határjárás
lovaskocsival a résztvevõ tagoknak, 12.00 órától ebéd (õzpörkölt), 13.00 órától egyfordulós akadályhajtás. Közben
csapolt sör és üdítõ. A zenét Juhász Imre szolgáltatja.
Ezúton várjuk az Egyesület tagjait!
Vezetõség

Pályázati felhívás!
A Sarkad Város Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Mûvészetéért Közalapítvány pályázatot hirdet az alábbi
témakörökben a 2012-es évre:
1. Városi, megyei, illetve országos szintû tanulmányi versenyek szervezése és rendezése.
2. Városi és kistérségi kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.
3. Városi és kistérségi sportversenyek szervezése és lebonyolítása.
4. Külföldi testvériskolával való kapcsolattartás szakmai
és kulturális téren.
5. Városi, megyei, illetve országos szintû képzõmûvészeti
(rajz, fotó, festészet, szobrászat, stb.) tábor, verseny, pályázat szervezése és lebonyolítása.
A pályázat célja: A városban folyó oktatási-, kulturális- és
sporttevékenység segítése.
A pályázók köre: Pályázhatnak azok a sarkadi intézmények, szervezetek, melyek a felsorolt tevékenységek valamelyikével foglalkoznak.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek az elõzõ idõszakban kiírt pályázaton támogatásban részesültek, de a támogatás összegével nem számoltak el a
megadott határidõn belül.
2012. szeptember 1. és 2012. december 31. között megvalósuló programokra lehet a pályázatot benyújtani.
A beadási határidõ: 2012. október 15.
A pályázatoknak tartalmaznia kell részletes költségvetést,
önerõt, létszámot, programtervet, számlaszámot, ahová a
támogatást utalni tudjuk. Továbbá dátumot, aláírást. A felsoroltakat a pályázati ûrlapokhoz csatolni kell.
Hiányos és határidõn túl érkezõ pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
Pályázni lehet a kuratórium által készített ûrlapon. Az ûrlap
igényelhetõ a Polgármesteri Hivatal 17. számú irodájában.
A kuratórium döntésérõl a pályázókat idõben értesítjük.

A közalapítvány kuratóriuma

Tovább szigorodik az igazolatlan iskolai hiányzást szabályozó gyámhatósági eljárás
(folytatás az 1. oldalról)

Langerné Victor Katalin, az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkára
köszöntötte a résztvevõket,
majd a számok tükrében
mutatta be, hogy miért is van
létjogosultsága a projektnek
itt a Sarkadi Kistérségben.
Elmondta, hogy a szegény
gyerekkor nem csak az anya-

gi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek elõtt lezáródnak azok a
lehetõségek, amelyek révén
jó eséllyel kapcsolódnak be
a társadalom nagy rendszereibe, munkába, állampolgá-

ri részvételbe, egyáltalán:
hozzájuthatnak a tisztes
megélhetéshez.
Beszédében kitért arra,
hogy a korai életkorban történõ beavatkozások jóval
(folytatás a 3. oldalon)

ségével felhasználhatták az
iskoláztatási támogatás
összegét!)
- 50 kötelezõ tanórai foglalkozás elmulasztása esetén minden gyermekre, a
gyermek életkorától és a család jövedelmi helyzetétõl
függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz
ilyen esetben az iskoláztatási támogatás folyósítása
SZÜNETEL!!!
- Az iskoláztatási támogatás szünetelésének idõtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a
jelenleg természetben nyújtott ellátást!
- A szüneteltetés megszüntetését a jegyzõnek
(gyámhatóságnak) akkor kell
kezdeményeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai
az öt kötelezõ tanórai foglalkozást nem haladják
meg. Ez enyhítést jelent a ko-

rábbi jogszabályokhoz képest, mivel a szünetelés/felfüggesztés megszüntetésére
csak akkor kerülhetett sor, ha
a gyermek egyáltalán nem
hiányzik.
- A felülvizsgálati idõszak
3 tanítási hónapot foglal magában.
- Az átmeneti rendelkezések szerint a családtámogatási folyószámlán összegyûjtött összeget a jogosultak elveszítik, ha a törvény
hatályba lépését (2012. 09.
01.) követõ elsõ felülvizsgálat alkalmával a gyermek 5
kötelezõ tanórai foglalkozásnál többet mulaszt!
Kérjük a Szülõket és a Tanulókat, hogy figyeljenek az
igazolatlan iskolai hiányzásokra! Az iskolában a tanulók pontosan jelenjenek
meg, hiányzás esetén az iskola házirendjében leírtaknak megfelelõen igazolják
hiányzásaikat!
Tisztelettel:

Hízóné Kiss Magdolna
népjóléti osztályvezetõ
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„Együtt gyermekeink jövõjéért” – A Sarkadi Kistérség ...

(folytatás a 2. oldalról)

hatékonyabbak, mint a késõbbi kompenzáló programok – de ez nem azt jelenti,
hogy csak a gyermekekre
összpontosít a projekt, hanem a családdal, mint egységgel is foglalkozik. A programunk kiemelt figyelmet fordít Biztos Kezdet programok
megvalósítására is, amelynek célja, hogy a szegénységben élõ 0-5 éves gyerekek fejlõdését segítse, a szülõket felkészítse a szülõi sze-

repre, ezzel is hozzájárulva
a szegénység újratermelõdésének megakadályozásához.
A projekt hosszú távú közvetett célja, hogy csökkentsük a szegénységet, különösen a gyermekszegénységet, és a szegénység újratermelõdésének, átörökítését
megelõzzük a „Legyen jobb
a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia célkitûzéseivel
összhangban.
Langerné Victor Katalin, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózá-

sért felelõs helyettes államtitkára legelõször is gratulált
a kistérségnek a pályázat sikerességéhez. Ünnepi beszédében azt hangsúlyozta,
miszerint a felzárkóztatás a
gyermekekkel kezdõdik, de
egész családokat érint. Arra
a kérdésre, hogy mit vár a
Kormányzat ettõl a programtól, azt a választ kaptuk, hogy
ugyanazt, amit a Sarkadi Kistérség, hogy ne legyen
egyetlen olyan gyermek sem
a Kistérségben, akit nem szólított meg a program. „A gyerekeknek segítség kell, kézen
kell fogni õket, és azt várjuk
a programtól – a Sarkadi Kistérségtõl, hogy úgy használják fel ezt a támogatást, hogy
a leghûségesebben kezelik
és a kicsinyekre költik, tehát
azokra, akik a legkiszolgáltatottabbak, legfontosabbak
számunkra, a jövõt jelentik
nekünk.”
Gajda Róbert országgyûlési képviselõ arról beszélt,
hogy jóllehet most még úgy
érezzük, egy hátrányos régi-

ónak vagyunk a lakosai, hiszen az ország legkeletibb
részében, az országhatár
mellett élünk – a schengeni
határnyitás is és ez a program is, új lehetõségeket nyit
meg a Kistérségben élõk
számára. Kérdésünkre elmondta, hogy a leszakadó
kistérségekben tapasztalható társadalmi problémák
megszüntetésére, a Kormánynak továbbra is szükséges az Uniós források bevonásával operálni, felzárkóztató programokat kell indítani, illetve a Nemzeti Forrás rendelkezésre álló
összegeit is meg kell próbálni átcsoportosítani ezekbe a
régiókba, hogy mindenképpen elinduljon a felzárkózás
„mert egyébként nem tudunk
arról beszélni, ez az ország,
egy sikeres ország,”
A szakmai konferencia keretében Máriné Nagy Adrienn
projektmenedzser,
Kiszelyné Dézsi Erzsébet
szakmai vezetõ, Vajda Zsolt,
a TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetõje, illetve
Husz Ildikó, az MTA tudományos fõmunkatársa, szakmai
vezetõ is elõadást tartott.

A szakmai konferencia résztvevõinek egy csoportja

sport

sport

Csapatbajnokság – várják a szurkolókat

A megyei szabadtéri férfi tenisz csapatbajnokság 4-es döntõjébe a legtöbb pontot gyûjtve bejutott a Sarkadi Kinizsi TE.
A sorsolás szerint szeptember 8-án (szombaton) Békéscsaba csapatát, míg 9-én (vasárnap) Mezõberény csapatát látják vendégül a sarkadi teniszezõk. Szeptember 15-én Vésztõ
csapata jön Sarkadra, amelyik az összesítésben a ponttáblán közvetlenül Sarkad mögött áll. A mérkõzések kezdési
idõpontja minden alkalommal 9.00 óra.
Minden érdeklõdõt, nézõt szeretettel várnak a csapat tagjai, az egyesület vezetése a Sarkadi Városi Teniszcentrumban.
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Képíró Inez (Békéscsaba). Vegyes páros: 1. Orosz Zoltánné
– Oláh Imre (Sarkad Kinizsi), 2. Dóró Éva–Serfõzõ Zoltán
(Békéscsaba), 3. Beer Anett–Telegdi Attila (Sarkad Lendület)
Csaba Center Kupa Békéscsaba (június 31.): nõi egyes 1.
dr. Vinczéné Dócs Katalin (Békéscsaba), 2. Orosz Zoltánné
(Sarkad), 3. Sebõk Henrietta (Békés)
Békés megyei Hírlap Kupa Amatõr Teniszverseny Gyula
(jún. 23-24.): nõi páros 1. helyezett Orosz Zoltánné–dr.
Vinczéné Dócs Katalin (Sarkad-Békéscsaba)
Szegedi Veterán Teniszbajnokság (aug 10-12.): nõi egyéni
(55-ös korcsoport) 1. Orosz Zoltánné (Sarkad), (45-ös korcsoport) 1. dr. Vinczéné Dócs Katalin (Békéscsaba)
Gyula Kenyér Kft. Kupa Amatõr teniszverseny Gyula (aug.
18-19.): nõi páros 1. helyezett Orosz Zoltánné–dr. Vinczéné
Dócs Katalin (Sarkad-Békéscsaba), 2. Fábián Tímea – Sebõk Henrietta (Békés)

Szép sarkadi eredmények a Mezõberényi
Gyermek Teniszbajnokságon

Nyári kupaversenyek, bajnokságok
eredményei
A sarkadi teniszezõk a megyei csapatbajnokság tavaszi és
õszi fordulói között a nyári idõszakban sem akasztják szegre
az ütõiket. Az edzõ mérkõzések mellett ki-ki egyéni ambíciója, ideje és pénze függvényében máshol is próbára teszi a
tenisz tudását. Meghívásos és nyílt versenyeken vesznek
részt, kisebb-nagyobb sikerekkel.
Alföldi Mérleg Kupa Békéscsaba (május 14. -június 14.):
egy hónapig tartó megyei amatõr páros verseny a békéscsabai Kórház utcai pályákon. Nõi páros 1. helyezett Orosz
Zoltánné – dr. Vinczéné Dócs Katalin (Sarkad-Békéscsaba),
2. Fábián Tímea – Sebõk Henrietta (Békés), 3. Orosz Fanni–

A képen balról: Szabóné Habóczki Márta, Sebõk Henrietta, Orosz
Zoltánné – dr. Vinczéné Dócs Katalin páros

A Mezõberényben járt csapat edzõjükkel, Oláh Zsolttal. Korcsoportjában elsõ lett Juhász Dorisz (álló sor, balról az ötödik)
A Mezõberényben 2012. szeptember 1-jén megrendezett
Gyermek Teniszbajnokságon részt vettek a Sarkadi Kinizsi
Tenisz Egyesület ifjú (gyermek) versenyzõi is. A nagy létszámmal megrendezett, színvonalas versenyre Békésrõl,
Békéscsabáról, Gyuláról, Mezõberénybõl, Orosházáról és
Sarkadról érkeztek versenyzõk.
A különbözõ korosztályokban megrendezett versenyen a
Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület versenyzõi sikeresen szerepeltek és sok érmes helyezést értek el, annak ellenére,
hogy sérülés és egyéb okok miatt több sarkadi gyermek nem
tudott indulni a versenyen.
A 2004-es és fiatalabb korosztályban a lányoknál Bende
Odett 3. helyezést ért el, míg a fiúknál Vass Imre 3. helyet,
Jova Jácint pedig 4. helyet szerzett.
A 2002-2003-as korosztályban óriási sikert arattunk! A lányoknál Juhász Dorisz elsõ helyezést ért el, míg Szamos
Kitti a 3. helyet szerezte meg. A fiúknak sajnos itt érmet nem
sikerült szerezniük, de a tisztes helytállásért gratulálunk Gyõri
Nándornak, Váradi Balázsnak, Váradi Gergõnek és Szamos
Zsoltinak, aki a 2000-2001-es korosztályban szerepelt.
Versenyzõinknek szívbõl gratulálunk és további sok sikert
kívánunk nekik, annak reményében, hogy Sarkadon a jövõben még több gyermek fogja elkezdeni és megkedvelni a
tenisz sportot. Szeretettel várjuk õket!
Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

3.

Tájékoztató az „Együtt gyermekeink jövõjéért’’ - a
Sarkadi Kistérség integrált
programja címû, TÁMOP5.2.3-A-11/1-2011-0002
jelû pályázatról

Ezúton kívánunk rövid tájékoztatást nyújtani a Kistérség mind a 11 települését
érintõ három éves komplex
felzárkóztató programról –
melynek ünnepélyes nyitórendezvényére 2012. augusztus 30-án a Bartók Béla
Mûvelõdési Központ nagytermében került sor.
A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás
által megpályázott és elnyert
projektet 2012. május 31-én
az Irányító Hatóság 100 %os támogatási mérték mellett
540.805.287 forinttal támogatta. A 3 évet felölelõ program fõ célkitûzése: a gyermekszegénység csökkentése, a szegénység újratermelõdésének korlátozása –
komplex módszerrel.
Miért fontos a nélkülözõ
gyermekekkel és családjaikkal kiemelten foglalkozni?
Mert statisztikai adatok is jól
mutatják, hogy a szegénységben élõ gyermekek jóval
kisebb arányban szereznek
olyan iskolai végzettséget,
képzettséget, amelyek a
munkaerõpiacon jól „értékesíthetõk”, az eddig mûködtetett rendszerek jelenleg nem
képesek kezelni a szegénységbõl következõ komplex
hátrányt. Beavatkozás hiányában fenntarthatatlan gazdaság (nincs képzett munkaerõ, nincs forrás nyugdíjra- és
szociális ellátásokra) és
fenntarthatatlan társadalom
(társadalmi feszültségek, kettészakadó társadalom, reménytelenség, passzivitás,
betegség, bûnözés) jön létre. Ezek alapján nem lehet
kérdéses a program szükségessége.
Mitõl lesz komplex ez a
program? Attól, hogy több
ponton, egyszerre kíván beavatkozni a hátrányos helyzetet okozó folyamatokba,
melyek hatással vannak a
gyermekes családok, kiemelten a gyermekek helyzetére. A projekt keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk
a gyermekeket és családjaikat érintõ szolgáltatások
összehangolására és fejlesztésére, a kistérségben
élõ gyermekek és gyermekes családok esélyeinek növelése érdekében. Pályaorientációs foglalkozások-,
mentálhigiénés és tanulási
tanácsadás-, gyógypedagógiai szûrõvizsgálatok biztosí-

tásával kívánjuk elõsegíteni
a hátrányos helyzetû, szegénységben élõ gyermekek
részvételi, tanulási és továbbtanulási esélyeit. Iskolai
szociális munka bevezetésével igyekszünk a közintézmények és a szülõk közötti
kapcsolatokat megerõsíteni,
a tanulási ambíciókat támogatni. Ortopédiai és szemészeti szûrésekkel biztosítjuk
az egészség megõrzését
biztosító szolgáltatásokhoz
való hozzáférést. A 0-5 éves
gyerekek a Biztos Kezdet
programokon keresztül a lehetõ legkorábbi életszakaszban kapnak segítséget készségeik és képességeik kibontakoztatásához, fejlõdéséhez. Ezzel is hozzájárulva
a közoktatási rendszerbe
való sikeres belépésre, részvételre, esélyeik javításához.
A szülõk pedig képzések és
tanácsadások útján kaphatnak információt arról, hogy
hogyan lehetnek aktív részesei gyermekeik harmonikus
személyiségfejlõdésének. A
kulturális, szabadidõs lehetõségek, szolgáltatások bõvítését ifjúsági klubok, nyári
táborok megszervezésével
tervezzük megoldani.
A változások korát éljük,
átalakulóban van minden –
az adórendszer, a segélyezési rendszer, a közoktatási
rendszer, stb., de abban
egyet kell érteni, hogy a gyermekek azok, akikre egy igazi változás épülhet, ami minden intézményt, minden felfogást érint. Tehát ez a változás, amit ez a program hoz a
Sarkadi Kistérségben élõk
életébe, remélhetõleg pozitív elõjelet kap. Érdemes egy
jobb intézményrendszert,
jobb szolgáltatásrendszert,
egy újfajta szemléletmódot
felvenni, hogy megalapozhassuk a jövõnket jelentõ
gyermekeink életét.
A megvalósuló programelemekrõl részletesebben a
lakosságot is tájékoztatni kívánjuk, ezzel kapcsolatban
szeptember hónapban lakossági fórumok kerülnek megrendezésre, a sarkadi rendezvény idõpontja: 2012.
szeptember 20. (csütörtök)
9.00 óra, helyszíne a Bartók
Béla Mûvelõdési Központ.
Tisztelettel hívjuk és várjuk
a lakosságot erre a rendezvényre, mert ez a program
csak együtt, közös tenni akarással lehet eredményes!

Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás

Hallotta?
Rövid híreink

Sarkadi fotósok
figyelem!
A Bartók Béla Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Fotópályázatot hirdet ,,Sarkad az én
szememmel” címmel.
A pályázat célja: megismerni, megismertetni településünket különbözõ szemszögbõl, perspektívából. A
díjazott pályamûvek egy, a
mûvelõdési központ által
szerkesztett - Sarkadot bemutató - színes kiadvány képanyagát alkotják.
A fotópályázatra beérkezõ
pályamûveket szakmai zsûri
értékeli.
Pályázati kategóriák:
1. Természet (Sarkad külterülete és belterületének
megörökítése)

2. Sarkad, mint város (épületek, kulturális örökségek, kültéri
mûalkotások megörökítése)
3. Szabad fantázia (kreatív
képek szabad stílusban)
Pályázat feltételei:
- nevezési lap kitöltése,
- egy pályázó maximum 10
pályamûvel nevezhet,
- a fotó minimum mérete
1024 x 768,
- a pályamûveket JPEG
formátumban, névvel ellátott
CD lemezen, a képek elnevezésével lehet beadni.
Beadási határidõ: 2012.
szeptember 28. (péntek)
A nevezõk a pályázati mûvek leadását és a nevezési
lap kitöltését a Bartók Béla
Mûvelõdési Központban tehetik meg Szabó Milánnál.
Tel.: 06-66/375-300

B.B.M.K.K.

SARKAD

4.

Születésnapra
,, Életünk boldogsága parányi
töredékbõl áll össze-az apró,
elfeledett csókokból és mosolyokból,
egy kedves pillantásból,
avagy egy szívbõl jövõ jókívánságból.”

Buzi sándornét

80.

születésnapján
szeretettel
köszöntik:

fia, menye,
lánya, veje,
unokái és
dédunokái
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fiúknak és lányoknak egy12345678901234567890123
aránt.
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Korhatár: 6-20 éves korig
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Megnyitó: 2012. szeptember
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10-én 17:00 órakor a Bartók
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Oktató: Karáné V idó Kata
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Telefonszám: 06-20/936-2712345678901234567890123
12345678901234567890123
34
12345678901234567890123
Bõvebb információ:
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www.energydancecool.hu
12345678901234567890123

Tánciskola a
Bartók Béla Mûvelõdési
Központban
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Személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít
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2012. szeptember 18-án
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(kedd) 17.00 órai kezdettel Sarkad, Hajdú
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u. 1. sz alatt, a Családsegítõ Központ melletti oktatótermében.
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
Jelentkezni a helyszínen vagy a
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a 06 30/545-29-37-es telefonszámon lehet.
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Számítógépes oktatás és vizsgára való felkészítés. Minden
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oktatási segédanyagot biztosítok! Részletfizetési kedvezmény!
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Várom
Oláh János
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gépjármû oktató
jelentkezésüket!
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STOP Autósiskola

,, A Te szíved nem dobog, a miénk vérzik,
a fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik.”

Felföldi Dániel
halálának

Mintabolt a húsbolt
mellett!
T:06/30/966-1373 és 817 óráig 06/66/200-017
Nyitva tartás: H-P:8-17
óráig, Szo:8-12 óráig
www.elektrogoldmix.hu

Hétfõ:
1500.-Ft/kg
Kedd:
1200.-Ft/kg
Szerda: 800.-Ft/kg
Csütörtök: 600.-Ft/kg
Péntek: 400.-Ft/kg
Szombat: 200.-Ft/kg

Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

Köszönetnyilvánítás

Kézilabda (Sarkad KSE)
A Sarkad KSE (Kézilabda
Sport Egyesület) õszi szezonjának programja
Sarkad - Nagyszénás:
szeptember 09. (vasárnap)
16:00
Sarkad
Békésszentandrás: szeptember 16. (vasárnap) 16:00
Kétsoprony - Sarkad:
szeptember 22. (szombat)
16:00
Sarkad - Gyoma: szeptember 30. (vasárnap) 16:00
Füzesgyarmat - Sarkad:
október 6. (szombat) 17:30

Sarkad - Mezõberény: október 14. (vasárnap) 16:00
Kondoros - Sarkad: október 21. (vasárnap) 14:00
Sarkad - JALTE: október
28. (vasárnap) 16:00
Békés - Sarkad: november 4. (vasárnap) 17:00
Sarkad - Újkígyós: november 11. (vasárnap) 16:00
Sarkad - Gerla: november
18. (vasárnap) 16:00
Sarkad - Doboz: november 25. (vasárnap) 16:00
A hazai meccseket a
sarkadkeresztúri sportcsar-

özv. Soós Lajosné

szül. Szegedi Mária (volt Rácz u. 1. sz.
alatti lakos) –élt 86 évet –
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Szeretõ családja

,, Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett,
Így hát búcsú nélkül szívetekben élhetek.”

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak akik, Drága szerettünk

Dobi Imre
Lehel u. 22. sz. alatti lakost
utolsó útjára elkísérték. Szeretõ felesége és családjai

Köszönetnyilvánítás
,,Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel õt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Kovács Sándor

-élt 65 évet- volt Ságvári u. 24. sz. alatti lakos
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Felesége Marika, lányai Mária és Tündi, vejei és
unokái Laci, Szabi, Dávid, Tomi és Bazsi

Köszönetnyilvánítás
Péntektõl-péntekig

,, Szeretõ szíveddel oly sok jót adtál,
Isten kegyelmébõl most megváltást kaptál,
Tested pihen csak az anyaföld mélyében,
Emléked tovább él szeretteid szívében.”

Névnapok

Jövõ heti mûsora
szeptember 13. (csüt.)
17 órai kezdettel:
- Mûsorismertetés
- Híradó
-A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás által megpályázott
és elnyert projekt
- Híradó
- Képújság

Idõsek Otthona és Gondozóháza

szóló teljes körû ellátás, aktív pihenés keretében biztosítja lakói számára a kiegyensúlyozott életet.
Az otthon az idõskori szellemi
leépülésben
–
demenciában - szenvedõk,
valamint az ideiglenesen elhelyezésre szorulók számá-

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

11. évfordulóján: a családja

Kellemes környezet, családias légkör

A Sarkad, 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

Köszönetnyilvánítás
,,Eltávozott egy ember, aki élt, szeretett, szenvedett
és elment sok szenvedés után, amelyet nagy méltósággal viselt.
Elment halkan, szerényen, amilyen volt egész életében.”

Soha elnem múló szeretettel emlékezik

Sarki Turi

Vegyestüzelésû kazánok,
kandallók, kályhák, lemezradiátorok AKCIÓS ÁRON!

2012. szeptember 7.,PÉNTEK

Megemlékezés

(A bölcsõdével szemben)

Szeptember 1-tõl
érvényes áraink:
1. oszt. felnõtt- és gyermekruházat:

VÁROS

ra is tud elhelyezést biztosítani.
Az otthon elõzetes idõpont
egyeztetés alapján személyesen is megtekinthetõ!
További információ kérhetõ:
Sás Ildikó

intézményvezetõ
66/270-981
nokban játsszuk, ahol minden kedves érdeklõdõt, szurkolót, támogatót szeretettel
várunk.
Sarkad KSE csapattagok: Orosz Mihály (edzõ),
Nagy Eszter, Diósi Gerda,
Döme Hajnalka, Nagy Andrea, Katona Csilla, Diósi Anita, Nagy Judit, Oszlács Katalin, Kapros Ágnes, Juhász
Ágnes, Puskás Beáta, Neller
Zsanett, Verebi Anett.
Az edzéseket kedden és
csütörtökön 17.30 órától tartjuk a gimnázium tornacsarnokában, ahová a kézilabdázni és mozogni vágyókat
szeretettel várjuk.

Üdvözlettel: Sarkadi KSE

Szeptember 7. Péntek
Regina
Szeptember 8. Szombat
Mária, Adrien
Szeptember 9. Vasárnap
Ádám
Szeptember 10. Hétfõ
Nikolett, Hunor
Szeptember 11. Kedd
Teodóra, Igor
Szeptember 12. Szerda
Mária
Szeptember 13. Csütörtök
Kornél, Ludovika
Szeptember 14. Péntek
Szeréna, Roxána
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 adhatják fel.
Csak hétfõn
és pénteken
10-18 óráig.
A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges elektronikus formában kérjük
leadni (e-mailben
vagy floppyn). e-mail cím:
hirdetes@sarkadikonyvtar.hu
A Sarkad TV
képújságának
hirdetési díja :
1.500 Ft.
(bruttó)
oldalanként

Meghívó mozgáskorlátozottaknak!
... és minden érdeklõdõ lakosnak!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete
2012. szeptember 14-én
(péntek) 9.00 órai kezdettel
a Príma Protetika Kft. segítségével ORVOS-BETEG találkozót szervez, melynek
helyszíne: Sarkad, Vasút u.
11. Jelentkezni lehet a fogadóóráinkon minden hétfõn
13-16 óráig vagy a 06/70/
334-3393-as telefonszámon.
Kérjük tagjainkat, hogy akik
még nem rendezték tagdíjaikat, ezen idõpontokon megtehetik.

Doba Mihályné
Helyi Szervezet vezetõ

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

Juhos Lajos

(volt Gyár u. 24. sz. alatti lakos) –élt 85 évet –
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége, lánya, veje,
unokái és dédunokái

Az Okmányiroda ügyfélfogadása
Hétfõ:............ 7.30--16.00
Szerda:.......... 7.30--16.00
Kedd:............. 7.30-12.00
Csütörtök:.... 7.30- -16.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

ÁLLAT

A LBÉRLET

Malac eladó Skeresztúri út
48

Albérlet kiadó, eladó T:06/70/
708-8588

M UNKÁT KÍNÁL
Önállóan dolgozó kõmûvest
felveszek T:06/30/820-5146

Albérlet kiadó T:06/20/2698979

S ZOLGÁLTATÁS

Családi ház Kapocs 12/B
alatt eladó IÁ:4,5M Ft T:30/
619-6815

Fûkaszálás T:06/20/3752194
Sírkõkészítés Borbély Sándor Sarkad Orgona u 1 06/
20/9507878
Redõny, aluredõny, szalagfüggöny, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó = kényelmes otthon. Hívjon fel! 0630/205-9968
A Gyulai úton a Privát ABC
mellett újra megnyílt a tápbolt
a Rózsa Tüzépen T:06/70/
439-0800
Tûzifa rendelhetõ, bontott
tégla eladó, nyár tûzifa
12000Ft/m 3 T:06/20/3483475
Még nem késõ! Most rendelje meg téli tüzelõjét korrekt
mázsálás a legjobb áron,
ugyanitt tápbolt, korpa 30kg/
2100 Ft Gyulai út Rózsa
Tüzép a Privát ABC mellett
T:06/70/439-0800

E GYÉB
2,60-as hûtõvitrin és 12-es
villanyos húsdaráló eladó
T:06/30/456-4073
Centrifuga, Hajdú mosógép
eladó Rózsa u. 37 T:06/70/
772-1514
Borszõlõ eladó Deák F. u.17.
alatt T:66/271-727
Borszõlõ eladó illetve kályhát vennék T:06/30/439-7819
Opel Astra friss mûszakival,
konyhabútor, 2 heverõ eladó
T:06/30/276-4030

I NGATLAN

1,5 szobás 3. em. eladó vagy
kertes csere érdekel T:30/
906-8239
Garázs eladó T:06/20/3512984
Összkomfortos tégla családi
ház eladó Márki S u.52.
Kertes ház a Bartók B. utcában eladó IÁ:6,9M Ft T:70/
941-5936
Árpád fejedelem téren fsz-i
lakás eladó T:06/20/3190310
Vissza nem térítendõ támogatással, üzlethelyiséggel
megvásárolható családi ház
T:20/524-4486
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