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INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP

Szeretettel várjuk Önt
és kedves családját

Dr. Papp Lajos
szívsebész

Magyarország jelene és jövõje
címû elõadására

Idõpont: 2012. november 13. 17.00 óra
Helyszín: Mûvelõdési Központ – nagyterem
Belépõ: 600 Ft

Tisztelt
Mezõgazdasági Termelõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaútépítõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Olajfa út 2.) kivitelezésében Sarkad külterületén a
Gyepes-Kopolya összekötõ csatorna-híd (Dózsa tiltó) felújítási munkái megkezdõdtek. A kivitelezés várhatóan 2012.
október 30-ig tart. A kivitelezés ideje alatt a hídpályaszerkezet szélessége félpályás korlátozásra kerül.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük.
Városgazdálkodási Iroda

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
ELHUNYT SZERETTEINKRE!

2012. október 26., péntek

Tájékoztató a Képviselõ-testület októberi
rendkívüli ülésérõl
2012. október 11-én, csütörtök reggel rendkívüli ülést
tartott városunk Képviselõtestülete. A szeptemberi testületi ülést követõen, viszonylag hamar több olyan
fontos döntést is meg kellett
hozzanak a városatyák, melyek nem várhattak az október végi, rendes képviselõtestületi ülésig.
A Képviselõ-testület rendkívüli ülésén öt napirendi
pontot tárgyalt. Az elsõ napirendi pontban a 2013. január 1-jén felálló, Sarkadi Járási Hivatallal kapcsolatos
aktualitások kerültek terítékre. Dr. Sipos Lajos jegyzõ
elmondta, hogy folyamatosak az egyeztetések a Békés
Megyei Kormányhivatallal a
járási hivatal felállításához
szükséges feltételek megteremtése kapcsán. A Sarkadi
Járási Hivatal a jelenleg üresen álló, hat tantermes iskola épületében fog kialakításra kerülni, így a Szent István
tér 7. szám alatt álló épület
ideiglenes birtokba adásáról
is döntött a testület. Természetesen az épület az önkormányzat tulajdonában marad. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a januártól járási szintre kerülõ okmányirodai feladatellátás kapcsán
az okmányiroda továbbra is
a megszokott helyen, a Polgármesteri Hivatalban fog
mûködni, viszont az okmányirodai feladatokat már az addig felálló járási hivatal fogja
ellátni, s a Sarkadi Járási Hivatal a hozzá kerülõ - korábban önkormányzat által ellátott - feladatokkal arányosan
tizenhat tisztviselõi státuszt
és különbözõ informatikai
eszközöket is átvesz a helyi
Polgármesteri Hivataltól.
A rendkívüli ülés következõ napirendi pontjában a
Nagyszalontával közösen
megvalósított, katasztrófavédelmi együttmûködést elõsegítõ pályázat eszközbeszerzését biztosító közbeszerzési eljárás lezárásáról döntött
a Képviselõ-testület. A döntés értelmében az eljárás érvényes és eredményes volt,
így a pályázat által támogatott eszközbeszerzés elindul-

Sajti Károly (balról) és Mitykó Pál képviselõ, aki a napirendi ponthoz kapcsolódó gondolatait mondja el
hat. A harmadik napirendi
pontban
a
„Bursa
Hungarica” felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2013. évi fordulójához
való csatlakozásról született
döntés, míg a negyedik na-

pirendi pontban egy 3 fejes
függesztett ágyeke megvásárlásáról döntöttek a városatyák, ugyanis az önkormányzat által - közel 57 hektár földterületen - végzett mezõgazdasági tevékenység

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
A pályázók köre „A” típus

A Bartók Béla Mûvelõdési Központ szeretettel vár
mindenkit a KÖRÖSHÁTI TEMETÕ ravatalozójába
2012. NOVEMBER 1-JÉN (csütörtök) 13 órakor kezdõdõ HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE.

Sarkad Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja 2013.
évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ
félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget ered-

folyamatosan igényli az eszközpark fejlesztését.
Az ötödik napirendi pontban a Sarkadi Kinizsi Tenisz
Egyesület által benyújtott
kérelmet tárgyalta a testület,
melynek értelmében az önkormányzat öt évig mérsékli
az egyesület által befizetendõ pályahasználati díjakat,
hogy az egyesület megvalósíthassa azt a LEADER programot, melynek köszönhetõen mintegy 15 millió forintos
egyesületi beruházás keretében - a késõbbiekben önkormányzati tulajdonba kerülõ szociális és közösségi épülettel gazdagodik a sarkadi
teniszcentrum, s ezáltal a
város.
A Képviselõ-testület októberi rendkívüli ülésérõl készített, vágatlan anyagot minden érdeklõdõ megtekinthette a Sarkad Televízióban, illetve az anyag DVD formátumban megtekinthetõ, kikölcsönözhetõ a Városi Könyvtárban is.

Csepreghy Mátyás
városmenedzser
ményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2013
õszén már nem áll fenn, úgy
a 2013/2014. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási
intézményben a pályázás
idõpontjában szünetel. Az
(folytatás a 3. oldalon)
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Volt egy nyár…
‘’Együtt gyermekeink jövõjéért’’

Az ‘’Együtt gyermekeink
jövõjéért’’ - a Sarkadi Kistérség integrált programja
címû, TÁMOP-5.2.3-A-11/12011-0002 jelû projekt keretén belül idén 13 tábor valósult meg a Kistérség 10 településén. A szervezésben a
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ és az okányi Gondozási Központ munkatársai
voltak segítségünkre, általuk
vehetett részt 145 gyerek, 5

napon át tartó érdekes és
szórakoztató programokkal
tûzdelt táborozásban.
Sajnos az idõ szûkössége
korlátozta annak lehetõségét, hogy minden igényt kielégítõen településenként
több turnus is induljon, vagy
esetleg arra, hogy saját kis
községébõl kimozdíthassuk
a gyerekeket akár egy strandolás vagy vadaspark látogatásának erejéig, de jövõre már nem csak terv lesz a

4x5 napos tábor gondolata
(azaz a hosszú nyári szünetbõl egy hónapot tud ez a
program vállalni, hogy megoldja a gyermekek felügyeletét). Az idõben megkezdett
tájékoztatás és szervezés bizonyosan módot kínál arra,
hogy az ideinél sokkal több
gyermek lehessen részese a
táborozás örömteli pillanatainak.

VÁROS
A tábor szervezõinek ezúton köszönöm meg aktív és
támogató közremûködésüket.
Köszönjük szponzorainknak felajánlásaikat, melyek
mind a gyermekeink javát
szolgálták:
Kovács
Sándor
és
Kovácsné Borbély Annamária, Játékbolt - Varga és trs.,
Városgazdálkodási Iroda,
Közétkeztetési Intézmény,
CBA Doxabó, Pelikán Vadásztársaság, Óré Tamásné,
Csepreghy Júlia, Gerhard
Stengel, Váczi Lajos, Bacsa
János, Tóth Gáborné, Rácz
Istvánné zöldség nagykereskedés, Vondracek Karl.
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A rajzolás, a festés utáni
vágy nem múló állapot
KOVÁCS ANNA BRIGITTA festõmûvész, pedagógus kiállítása
Mint magadat, úgy munkáld a világot.
Tedd teljessé, mi csak tökéletes.
Tetteidben túl kell élned halálod.
Megszületni másként nem érdemes.
(Horváth Imre)

Kovács Anna Brigitta ( a kis
képen) Mezõhegyesen született. Gyermekkora óta a mûvészetek iránti érdeklõdése
meghatározta életét. Általános iskolai tanulmányait
Battonyán végezte el, mûvészi hajlama már korán megmutatkozott, rajztanára,
Csathó András már ötödikes
korában a „színek királynõjeként” emlegette. Élethivatásának tekinti a rajzolás, festés iránti vágyát. Tanulmányait a szegedi Tömörkény
István Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában
folytatta textil szakon, majd a
Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskola rajz-mûvelõdésszervezõ szakos hallgatójaként szerzett diplomát Aranyi
Sándor mûvésztanár kezei
alatt. Az élethosszig tartó tanulás, az önmûvelés igénye
fontos számára, ebben az
évben a Szegedi Tudományegyetem mesterképzésén,
vizuális és környezetkultúra
szakon fejezte be tanulmányait.
Jelenleg a mezõhegyesi
alapfokú mûvészeti iskola
dolgozója, a képzõ- és iparmûvészeti ágon belül a kerámia tanszak oktatója, a
battonyai általános iskola,
valamint a Magdu Lucian
Román Általános Iskola óraadó tanára.
Fontosnak tartja a gyermekkultúra fejlõdését, célja megtartani, keresni a szépet, a jót,
az érdekeset, a hasznosat:
kedvvel, örömmel új ismereteket szerezni, átadni, kitartással eljutni a kitûzött célig.
Az alkotó számos településen bemutatkozott, önálló
és társas kiállításokon.
Az Amator Artium „Mûvészetek Szerelmese” XIX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Kiállítás Békés megyei

tárlatán díjazásban részesült.
Több munkája megtalálható számos településen, így
Veszprémben, Gyulán, Debrecenben, Szegeden, de
Amerikában, Olaszországban, Görögországban, Szerbiában és Habsburg Ottó tulajdonában is.
Az itt látható kiállítás anyaga jól tükrözi, hogy az alkotó
vonzódik a természethez,
szereti a vizeket, a tájat, az
esztétikus és hangulatos épített környezetet. Nyaralások
emlékeit idézik a mediterrán
tájak, de a múlt emlékeinek
felidézése is kedvelt témáinak egyike, erre szép példa
az egykoron állt battonyai
malom. Festményeibõl sugárzik a nyugalom, melyet a
képek harmonikus komponálásával, a fény-árnyékok
könnyed játékával valamint a
színek választékával tár
elénk.
Festészeti témái választékosak. Kifinomult ízléssel
megválasztott virágcsokrai,
virágfestményei láthatóak e
kiállítás keretében is. Tájképei közül többet a vidékünk
tengersík Alföldje ihlette: a
tanyavilág, a búzatáblában
virító pipacsok Móra Ferenc
mûvét idézik: „Ének a búzamezõkrõl”.
(pmj)

A kiállítás november 15-ig látogatható

A Sarkadi Csatornamû Társulat 2012. évi rendkívüli közgyûlésére
MEGHÍVÓ
Közgyûlés idõpontja: 2012. november 28. (szerda) 16.30
óra
Közgyûlés helye: Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Sarkad, Vár u. 2/b.)
Napirendi pontok:
1) Az Intézõ Bizottság elnökének beszámolója az Intézõ
Bizottság és a Társulat 2012. 01. 01. - 2012. 10. 31. közötti
munkájáról
Elõadó: Csepreghy Júlia, a társulat elnöke
2) Beszámoló a Társulat 2012. 01. 01. - 2012. 10. 31. közötti gazdálkodásáról
Elõadó: Somogyi Zsuzsa, könyvelõ
3) A beruházás pénzügyi-mûszaki számításának módosítása
Elõadó: Somogyi Zsuzsa, könyvelõ

4) A beruházási hitelfelvétellel kapcsolatos határozatok
meghozatala
Elõadó: Csepreghy Júlia, a társulat elnöke, Somogyi Zsuzsa, könyvelõ
5) Tájékoztatás a szennyvízberuházás aktuális állásáról
Elõadó: Kõvári Arnold, mûszaki és beruházási osztályvezetõ, Polgármesteri Hivatal, Sarkad
6) Egyéb bejelentések
Záradék:
Amennyiben a közgyûlés a meghirdetett idõpontban nem
lesz határozatképes, akkor az Alapszabály 17. § (3) bek.
alapján a közgyûlést 2012. november 28-án 17.00 órára
azonos napirenddel ismét összehívjuk és a megjelentek fogják a határozatképességet biztosítani.

Közremûködött
Karkus Csaba
harmonika játékával

Csepreghy Júlia Intézõ Bizottság elnöke
Baracsiné Matus Erika Intézõ Bizottság tagja

A Városháza ügyfélfogadása
Hétfõ: ....13-16 óráig
Kedd:....730-12 óráig
Péntek:

Szerda:..........730-16 óráig
Csütörtök:....730-12 óráig
730-12 óráig

A kiállítást Palástiné Mester Judit Ibolya, a
Mûvelõdési Központ igazgatója nyitotta meg

VÁROS

SARKAD
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Pályázati felhívás!

zett) a „Kutya-Baj” elnevezésû bûnmegelõzéssel kapcsolatos társasjáték borítójára kerülnek. A díjazottak többi ajándékát a Vár-Játék (Univerzál Áruház, Békéscsaba, Andrássy
út 3-5.) biztosítja.
Kérjük tisztelettel a pedagógusok segítségét abban,
hogy ösztönözzék a gyermekek rajzpályázaton való részvételét, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy kiadják magukból az esetleges félelmeiket, a boldog családról kialakult
elképzeléseiket.

A Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési
Osztálya rajzpályázatot hirdet az óvodáskorú gyermekek és
általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára.
A rajzpályázat témakörei:
- egy boldog család gyermekszemmel,
- ahogy nem szeretnék élni, vagy amitõl félek.
A rajzok bármilyen technikával elkészíthetõek. Minden gyermek csak egy rajzzal nevezhet a pályázatra. A rajzokat kérjük A/3-as vagy A/4-es méretben elkészíteni, illetõleg a hátoldalán feltüntetni a rajz címét, a pályázó gyermek nevét,
korát és az oktatási intézményt, valamint a felkészítõ pedagógus nevét.
Beküldési határidõ: A rajzokat 2012. október 31-ig kérjük
megküldeni, vagy személyesen eljuttatni a Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának (5600
Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. szám).
Díjazás: A nyertes rajzok (1-3 óvodai és 1-3 iskolai helye-

Az utcanévrõl,
a házszámtábláról,
a házszámozás szabályairól
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

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

sport

sport

Kistérségi diáksport – Kistérségi egyéni
atlétikai verseny helyezettjei
III. korcsoport
Futás 60 méter
Leányok
1. Kiss Noémi Sarkadkeresztúr, 2. Gyaraki Tímea Okány,
3. Kölüs Petra Sarkad 1., 4. Kölüs Anita Sarkad 1., 5. Vidó
Mária Sarkad 1., 6. Gargya Mónika Sarkad 2.
Fiúk
1. Tárnok Péter Sarkadkeresztúr, 2. Debreczeni Zsolt Sarkad 1., 3. Arató Attila Sarkad 2., 4. Tóth Sándor
Sarkadkeresztúr, 5. Kerekes Sándor Okány, 6. Nagy Lajos
Okány
Távolugrás
Leányok
1. Gyaraki Tímea Okány, 2. Kiss Noémi S.ker., 3. Kölüs
Petra Sarkad 1., 4. Kölüs Anita Sarkad 1., 5. Gargya Mónika
Sarkad 2., 6. Varga Eszter Okány
Fiúk
1. Tárnok Péter S.ker., 2. Kerekes Sándor Okány, 3.
Szalazsán Róbert S.ker., 4. Nagy Gergõ Sarkad 1., 5. Kiss
Zsolt Sarkad 1., 6. Kocsis Krisztián Sarkad 1.
Kislabda dobás
Leányok
1. Labodár Csilla Sarkad 1., 2. Bodó Brigitta Okány, 3. Vidó
Mária Sarkad 1., 4. Soós Marianna Zsadány, 5. Czompó Patrícia Zsadány, 6. Varga Eszter Okány
Fiúk
1. Lengyel Patrik Okány, 2. Tárnok Péter S.ker., 3. Czudor
Kristóf Zsadány, 4. Kóra Sándor S.ker., 5. Debreczeni Zsolt
Sarkad 1., 6. Bondár Máté Sarkad 1.
Futás 1200 méter
Leányok
1. Gargya Mónika Sarkad 2., 2. Kónya Beatrix Okány, 3.
Porcellán Amarillisz Okány, 4. Labodár Csilla Sarkad 1., 5.
Bodó Brigitta Okány, 6. Kölüs Anita Sarkad 1.
Futás 1600 méter
Fiúk
1. Lengyel Patrik Okány, 2. Tárnok Péter S.ker., 3. Egri Krisztián S.ker., 4. Molnár László Okány, 5. Tóth Sándor S.ker., 6.
Debreczeni Zsolt Sarkad 1.
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Súlylökés
Leányok
1. Varga Valentina Okány, 2. Bordás Renáta S.ker., 3.
Komjáti Dorottya Okány, 4. Hugyecz Kinga Okány, 5. Polynár
Anna Sarkad 1., 6. Szabó Adrienn Sarkad 1
Fiúk
1. Bottó Dávid Sarkad 2., 2. Tóth Miklós Sarkad 1., 3.
Szabó Balázs Sarkad 2., 4. Csóka Nataniel Sarkad 2., 5.
Vastag Márkó Sarkad 1., 6. Rácz Dávid Sarkad 1.
Kislabda dobás
Leányok
1. Bordás Renáta S.ker., 2. Komjáti Dorottya Okány, 3. Bodó
Krisztina Okány, 4. Szabó Adrienn Sarkad 1., 5. Keresztesi
Zsanett Sarkad 1., 6. Hugyecz Kinga Okány
Fiúk
1. Bottó Dávid Sarkad 2., 2. Sütõ István Zsadány, 3. Faragó Miklós Zsadány, 4. Kölüs Ádám Sarkad 1., 5. Bakó Albert
Zsadány, 6. Erdõs Ádám Sarkad 1.
Távolugrás
Leányok
1. Hugyecz Kinga Okány, 2. Porcellán Vanessza Okány, 3.
Bordás Renáta S.ker., 4. Sárosi Vanessza S.ker., 5. Varga
Valentina Okány, 6. Bodó Krisztina Okány
Fiúk
1. Faragó Miklós Zsadány, 2. Szabó Miklós Sarkad 1., 3.
Csóka Nataniel Sarkad 2., 4. Vastag Márkó Sarkad 1., 5.
Kölüs Ádám Sarkad 1., 6. Novák András Okány

Kistérségi Diáksport Bizottság Sarkad

Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
A Sarkadi Kinizsi LE sorsolása
2012. 10. 28. (vasárnap)
14.30 Sarkadi Kinizsi - Békéscsabai MÁV SE
2012. 11.04. (vasárnap)
13.30 Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi
2012. 11. 11. (vasárnap)
13.30 Sarkadi Kinizsi - Dévaványai SE
2012. 11. 17. (szombat)
13.00 Kondorosi TE - Sarkadi Kinizsi
2012.11. 24. (szombat)
13.00 Sarkadi Kinizsi - Nagyszénási SE

IV. korcsoport
Futás 100 méter
Leányok
1. Varga Valentina Okány, 2. Hugyecz Kinga Okány, 3.
Tóth Krisztina Sarkad 2., 4. Haragos Vanda Okány, 5. Porcellán Vanessza Okány, 6. Szabó Adrienn Sarkad 1.
Fiúk
1. Tremmel István Okány, 2. Novák András Okány, 3. Bottó
Dávid Sarkad 2., 4. Mülek Zoltán Zsadány, 5. Vastag Márkó,
Sarkad 1., 6. Balogh Vince Geszt
Futás 1600 méter
Leányok
1. Bordás Renáta S.ker., 2. Tóth Krisztina Sarkad 2., 3.
Szabó Adrienn Sarkad 1. , 4. Tárnok Julianna Geszt, 5. Varga
Valentina Okány, 6. Pribék Barbara Sarkad 1.
2000 méter
Fiúk
1. Faragó Miklós Zsadány, 2. Novák András Okány, 3. Jánki
István Sarkad 2., 4. Jenei Gábor Sarkad 2., 5. Balogh Vince
Geszt, 6. Kölüs Ádám Sarkad 1.

Kézilabda (Sarkad KSE)
A Sarkad KSE (Kézilabda
Sport Egyesület) õszi szezonjának programja
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 sportcsarnokban 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

3.

Hallotta?
Rövid híreink

Úticél: Ópusztaszer
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kirándulást szervez csak a tagjai részére 2012. november
6-ra. Indulás reggel 8.00 órakor.
Úticél: Ópusztaszer Nemzeti
Történeti Emlékpark, a
Feszty-körkép megtekintése.
Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ,
mely a belépõdíjat tartalmazza (befizetni legkésõbb október 31-ig).
Az utiköltséget pályázaton
nyert pénzbõl fedezzük.
A jelentkezéseket minél hamarabb legyetek szívesek
megtenni a busz megrendelése miatt személyesen, a
szerdai fogadóórán 9 órától

11 óráig a Bartók Béla Mûv.
Központban.

Meghívó - évzáróra
2012. november 16-án
(péntek) 16 órai kezdettel a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Sarkadi
Helyi Szervezete ,,Évzáró”
vacsorát rendez. Helye: a
Bartók Béla Mûvelõdési Központ. A vacsora ára: 1.700 Ft/
fõ. Jelentkezni a fogadóóráinkon minden hétfõn 13-16
óráig a Vasút u. 11. sz. alatt
vagy a 06/70/334-3393-as telefonon. Ismételten kérjük, akik
még nem rendezték tagdíjaikat, pótolják a fogadóórán legkésõbb november 30-ig.

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati...
(folytatás az 1. oldalról)

ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013.
tanév második félévére a
hallgató már beiratkozzon a
felsõoktatási intézménybe.

A pályázók köre „B” típus
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások; vagy
b) felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált
iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben vesz részt,
- a Magyar Honvédség és
a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben
vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
„A” típus - Az ösztöndíjat
minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.
„B” típus - Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz
hat egymást követõ tanulmányi félév.
A pályázat benyújtása:
Figyelem! Változás történt
a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://
www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati
adatok feltöltését követõen a
pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-

taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 10. irodájában,
Forrainé Nagy Máriához kell
benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a) csak „A” típusnál - A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013.
tanév elsõ félévérõl.
Amennyiben a pályázó egy
idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsõként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon
nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles
megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a
pályázóval egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, vagyonáról.
A pályázati ûrlap csak a
fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül.
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat
az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2012. december 17-ig. Az EPERBursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl
nyomtatott pályázati ûrlapon,
határidõn túl benyújtott, vagy
formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.
Értesítés a pályázati döntésrõl:
A települési önkormányzat
döntésérõl és annak indokáról 2012. december 21-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben
értesíti a pályázókat.

Polgármesteri Hivatal

SARKAD

4.

Október utolsó szombatjáról
vasárnapra virradó éjszaka –
a nyári idõszámítás vége
A nyári idõszámítás vége
október utolsó szombatjáról
vasárnapra virradó éjszaka, 3
óra. Az idõszámítás-váltást
hagyományosan az energiatakarékosság igényével indokolják. Maga a reform háborús idõk szülötte. 1916-ban
Amerikában vezették be elõször az alternatív – nyári –
idõszámítást. A praktikusnak
tetszõ ötletet több európai állam, így Magyarország is átvette. A két idõszámításos
rendszer egészen 1918-ig, a
háború végéig hivatalban
maradt. 1919-ben azonban
nyugdíjazták, s csak 1941ben vették elõ újra. Akkor viszont az órákat nem is engedték visszatekerni: 1942 szeptemberéig maradt a nyári idõszámítás. 1943-ban és 1944ben már március végén, illetve április elején beköszöntött
az óra szerinti nyár, a következõ két évben viszont nem
állították át az idõmérõt. 1947
és 1949 között megint nyáritéli rend szerint forogtak a
mutatók. 1950-tõl 1953-ig ismét csak egyféle (téli, azaz
normális) idõszámítás léte-

VENDÉGLÕ
November 1-tõl váltsa meg
menüjét a hét minden napjára

360 Ft-os áron!
A kedvezmény
nyugdíjasoknak és
rokkantnyugdíjasoknak jár!
Befizetés: Kürt utca 1 szám
alatt vagy az

Avar Vendéglõben
pénteki napokon

VÁROS

ROKSZIN
GUMISZERVÍZ
Sarkad Szalontai út 9.

T:06/70/779-2997
-Téli, nyári gumik
elérhetõ áron
-Szerelés, centírozás
Hétfõtõl
péntekig
9-17 óráig
Szombaton
9-13 óráig

Kellemes környezet és
családias légkör
zett. 1954-tõl 1956-ig újra
hozzáigazították az órákat a
Naphoz, azután egészen
1980-ig a hagyományos idõszámítás maradt érvényben.
1980 áprilisa óta élvezhetjük
ismét az óraigazítás örömeit.
A legutóbbi reformra 1996ban került sor: akkor – már az
EU-irányvonalnak megfelelõen – szeptemberrõl október
végére tolódott a téli idõszámítás kezdete.

Tovább szigorodott 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 igazgatásról 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, tekintettel
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 léptek hatályba.
A fenti jogszabály újraszabályozza az iskolakezdési támogatás (ismertebb nevén: családi pótlék) felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét, melynek lényegi
elemei a következõk:
- MEGSZÛNT A FELFÜGGESZTÉS jogintézménye (korábban a felfüggesztés ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk – természetben – a családsegítõk segítségével 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 korábbi 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

A közterületi növényzet gondozásáról
Ebben az évben is fontos feladat a közterületek megfelelõ
és szakmailag is szükséges kezelése, karbantartása, fejlesztése. A városunkban lévõ közterületi növényzet gondozása
alapvetõen nem önkormányzati feladat, míg a gyalogos és
közúti közlekedés feltételeinek biztosítása igen. Ezért ezúton kérjük Önöket, hogy az ingatlanaik elõtt telepített növényzet gondozása során legyenek figyelemmel a közlekedési feltételek megteremtésére, hiszen egy nem vagy rosszul
gondozott bokor, fa a belógó ágaival, lombjával használha-

Idõsek Otthona és Gondozóháza

2012. október 26.,PÉNTEK

Megemlékezés
„ Mikor útra keltem, még nem tudtam,
hogy ez volt az utolsó utam.
Nem térek hozzátok vissza, többé soha,
Nem tudtam, hogy sorsom ily mostoha.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Bábi Péterné

szül. Bozsányi Zsuzsanna
volt Malom u. 23. sz. alatti lakos

halálának

1. évfordulóján.

Szeretõ fia Sanyi, felesége Sári,
unokái és testvérei

Megemlékezés

,,Az Édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük pihenni tér...”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Marcsó Károlyné

volt Nagymezõ u. 25. sz. alatti lakos
halálának

5. évfordulóján.

Szeretõ fiai, menye és unokái

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 - 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

Péntektõl-péntekig
Névnapok
Október 26. Péntek
Dömötör, Armand
Október 27. Szombat
Szabina, Szabrina
Október 28. Vasárnap
Simon, Simonetta
Október 29. Hétfõ
Nárcisz
Október 30. Kedd
Alfonz, Stefánia
Október 31. Szerda
Farkas, Cseke
November 1. Csütörtök
Mindeszentek, Marianna
November 2. Péntek
Achilles, Tóbiás

Jövõ heti mûsora
november1. (csüt.)
17 órai kezdettel:
- Mûsorismertetés
- Híradó
- Sarkad Város Önkormányzata Képviselõtesttületének soros - októberi - ülése
- Híradó
- Képújság

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
Személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít
123456789012345678901234567890121
2012. november 6-án (kedd)
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
17 órai kezdettel Sarkad, Hajdú u. 1. sz
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
alatt, a Családsegítõ Központ melletti oktatótermében.
123456789012345678901234567890121
Jelentkezni lehet a helyszínen vagy telefonon,
123456789012345678901234567890121
a 06 30/545-29-37-es telefonszámon.
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
Részletfizetési kedvezmény! Számítógépes oktatás és vizsgára való
123456789012345678901234567890121
felkészítés. Minden oktatási segédanyagot biztosítok!
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
Várom
123456789012345678901234567890121
Oláh János
123456789012345678901234567890121
jelentkezésüket! gépjármû oktató
123456789012345678901234567890121

STOP Autósiskola

AZ ANTI ÚTI SZÁRNYASés SERTÉSBOLT
Deák F. u. 2. sz. alatt.
Kibõvült áruválasztékkal, kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat.
-tepsis csirke
620Ft/kg
-sertéscomb 1190Ft/kg
260Ft/kg
-karaj
1300Ft/kg -far-hát
NYITVA TARTÁS: hétköznap:7-17 óráig

S ZOLGÁLTATÁS

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

tatlanná teszi a járdákat, beláthatatlanná az útkeresztezõdéseket, s adott esetben igen súlyos közlekedési baleset
okozója is lehet.
A napi feladatok elvégzése során kérjük, hogy kiemelt figyelemmel legyenek a közterületi növényzet gondozására.
Amennyiben valamely területen a nem megfelelõen gondozott, vagy rossz helyre ültetett növényzetet az ingatlan tulajdonosa az eseti közlekedési bejárások alkalmával tett felhívást követõen sem távolítja el, úgy a Városgazdálkodási Iroda a szükséges munkálatokat elvégzi, s az azzal kapcsolatos
költségeket az érintett ingatlan tulajdonosai felé kiszámlázza.
Megértésüket, s együttmûködésüket elõre is köszönjük.

Polgármesteri Hivatal Mûszaki és Beruházási Osztály

Redõny, aluredõny, szalagfüggöny, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó = kényelmes otthon. Hívjon fel! 0630/205-9968
A Rózsa Tûzépen akác tölgy
nyár ! kuglizva vagy konyhakészen ui. keményfából 2-3
m-es széldeszka Gyulai út 37
T:70/439-0800

szombat, vasárnap:7-12 óráig

E GYÉB
TV, számítógép, laptop eladó
T:06/70/458-0326
Koszorú kapható Zsarói u.
53.
3 db újszerû állapotban lévõ
konvektor eladó T:70/
3353322
Rotációs kapa futóval eladó
Virág u. 4. T:06/30/469-2753

Tölgy és akác tûzifa eladó
Magyar u.15/a T:06/30/2690012

I NGATLAN
Mol kút közelében összkomfortos kertes ház melléképületekkel eladó IÁ:6,5M Ft
T:70/409-8969
Családi ház áron alul eladó
Kapocs 12/B T:06/30/6196815
Családi ház eladó Kapocs
12/A csere is érdekel különbözetet fizetek T:06/30/2289618
Bárkás 3. alatti családi ház
eladó ui. 4 fiókos fagyasztószekrény + kishûtõ T:06/70/
636-7653
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