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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
ELHUNYT SZERETTEINKRE!

2018. október 26., péntek

Jó ütemben halad a település közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztését
szolgáló komplex beruházás kivitelezése
Százötven millió forintból valósul meg a program

A Bartók Béla Mûvelõdési Központ 2018.
NOVEMBER 1-jén (csütörtök) szeretettel vár
mindenkit 13.00 órakor a KÖRÖSHÁTI TEMETÕ
ravatalozójába.

HALOTTAK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSRE

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2019
Sarkad Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja 2018.
évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára. 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 és
a nemzeti felsõoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény
szolgál.
Kik pályázhatnak?
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag
a sarkadi állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezõk részesülhetnek.
[A Kormányrendelet „állandó
lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud
igazolni.]
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a
Magyar Honvédség és a
rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben
vesz részt, kizárólag külföldi
intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
Az „A” típusú pályázatra
azok a sarkadi lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatá-

si intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíjra pályázhatnak a
2018 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2019
õszén már nem áll fenn, úgy
a 2019/2020. 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
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019.
tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra
azok a sarkadi lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû a 2018/2019.
tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás,
illetve felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett
pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2019/2020. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû nappali munkarend - alapfoko(folytatás a 3. oldalon)

A 2014-ben megválasztott
városvezetés kiemelt célkitûzésként fogalmazta meg a
település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését,
ezen belül az önkormányzat
által fenntartott út- és kerékpárút hálózat, valamint a közlekedés komfortját növelõ
parkolók és gyalogos járdák
folyamatos fejlesztését, rekonstrukcióját, melynek
megvalósítása érdekében a
képviselõ-testület a 2016-os
esztendõ közepén pályázatot nyújtott be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program 3.1.1-15 pályázati
felhívására a fenntartható települési közlekedésfejlesztést célozva. A benyújtott pályázat eredményeként mintegy 150 millió Ft összegû támogatást nyert el városunk,
melyhez önkormányzati önerõt nem kell társítani, azaz
a projekt 100 %-osan pályázati forrásból valósul meg.
A beruházás keretében
340 m hosszú, térkõ burkolatú, egyesített gyalog- és
kerékpárút létesítésül a Kossuth utca páratlan oldalán a
Stefánia utca és az Árpád
fejedelem tér között, a Polgármesteri Hivataltól a volt
„Pelikán” étteremig, jelenlegi Roni pékségig.
Épül három új gyalogos
átkelõhely (a Gyulai út és a
Batthyány utca csatlakozásánál, a Kossuth és az Árpád
utcák találkozásánál, valamint az Árpád fejedelem tér

és a Veress Ferenc utca keresztezõdésében a Sarkadi
Járási Hivatal és a Római
Katolikus Templom épületei
között) térkõ burkolatú csatlakozással, valamint parkolók létesülnek a Gyulai úti
általános iskolánál (7 db), a
Kossuth utcán a Nagy Imre
utca és Árpád fejedelem tér
közötti szakaszon (10 db) és
a polgármesteri hivatal szomszédságában (36 db személygépkocsi, 2 db kis(folytatás a 2. oldalon)
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Kedveskedett a városvezetés az önkormányzati
gyümölcsöskert termésével
A bölcsõdéseknek, az ovisoknak, az általános és középiskolásoknak, valamint az Idõsek Otthona lakóinak
Nyáron az egyik lapszámunkban már tájékoztatást
adtunk arról, hogy az idén is
szépen terem a város gyümölcsöskertje. Az önkormányzat a Startmunka Mintaprogram mezõgazdasági
programjának keretében
2014-ben alakította ki az Epreskert utcában azt az 1,5
hektáros saját tulajdonú gyümölcsöskertet, ahová 700 db
gyümölcsfa (meggy, cseresznye, alma, körte, szilva, birs,
kajszibarack és õszibarack)
került telepítésre. A gyümölcsfák beszerzése során
különös figyelmet fordítottak
a fajták összeállítására és
azon belül az érésidõ elnyújtására, hogy a gyümölcsök
érése ne egy idõre essen.
Június elején - amikor a
gyümölcsösben folyó munkát
dr. Mokán István polgármester és Sárosi Mátyás, a körzet önkormányzati képviselõje is megtekintette - éppen
a meggy és a cseresznye
szüretelése folyt a kertben,
mely gyümölcsökkel akkor az
óvodásoknak és a Gyulai úti
Idõsek Otthona lakóinak kedveskedett a városvezetés,
nagy örömöt szerezve a gyermekeknek és az idõskorú ellátottaknak egyaránt.

Tekintettel arra, hogy az
almatermés is igen gazdagra sikerült, így az elmúlt héten szép, egészséges és
friss almával kedveskedhetett az önkormányzat minden
sarkadi bölcsõdés és óvodás
kisgyermeknek, az általános

iskola és a középiskola diákjainak, valamint az Idõsek
Otthona lakóinak. A gyümölcsöt dr. Mokán István polgármester és Borbély Andorné
ügyintézõ adta át, amit a gyerekek és az idõskorú ellátottak nagy örömmel fogadtak
és fogyasztottak.
Az alma átadása során a
polgármester kiemelte, hogy
a legnagyobb öröm a városvezetés számára az, amikor
a legféltettebb kincseinket, a
gyermekeinket és idõskorú
ellátottainkat ajándékozhat-

juk meg és tehetjük boldoggá a gyümölcsöskert termésével, melyhez kapcsolódóan hálás köszönet illeti azon
közfoglalkoztatottakat is, akik
a gyümölcsöskertet példaértékûen gondozzák.
–mk

Jó ütemben halad a...

(folytatás az 1. oldalról)

busz és 6 db motorparkoló).
Emellett fedett, térkõ burkolatú kerékpártároló épül a
Gyulai úton a Damjanich utcai csatlakozásnál (48 db kerékpár elhelyezésére alkalmas), az Éden-tónál (20 db
kerékpár elhelyezésére alkalmas) és a Polgármesteri
Hivatal mellett (18 db kerékpár elhelyezésére alkalmas),

illetve kerékpáros pihenõhelyek kerülnek kialakítása a
Gyulai úti és a Sarkadkeresztúri úti kerékpárút mellett,
13x12 m-es alapterületen, fedett esõbeállóval, ivókúttal,
kerékpártárolókkal.
A beruházás kivitelezését
a lefolytatott közbeszerzési
eljárás mentén a gyulai székhelyû, de sarkadi telephellyel
rendelkezõ és több tucat

sarkadi lakóhelyû dolgozót
foglalkoztató,
valamint
sarkadi alvállalkozókkal
együttmûködõ FUTIZO Kft.
nyerte el, így szinte teljes
mértékben sarkadi munkavállalók végzik a munkát,
amely 2018. júliusának elején vette kezdetét és még
ebben az esztendõben be is
fog fejezõdni, elkészül.
Jelenleg a Kossuth utcai
egyesített gyalog- és kerékpárút, illetve parkolók, valamint
a polgármesteri hivatal szom-

szédságában létesített parkolók és kerékpártároló építésének befejezõ munkálatai zajlanak és már elkezdõdött a
Gyulai út mentén a Damjanich
utcai kerékpártároló építése is.
A már kivitelezés alatt álló,
fentiekben bemutatott beruházás eredményeként jelentõsen javul szeretett városunk
közlekedési infrastruktúrája, a
lakosság közlekedési komfortja és biztonsága, s természetesen tovább épül-szépül a
település.
–mk
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Egy híres amerikai
1956-ról
A jelenleg 95 éves Henry
Kissinger 1994-ben, már a
Szovjetunió szétesése után
írta meg méltán világhíressé lett kötetét, Diplomácia
címmel. Kicsoda Kissin
ger?
Az idõsebbek talán emlékeznek reá. Elõbb Nixon elnök nemzetbiztonsági fõtanácsadója, majd amerikai
külügyminiszter. A világpolitika nagy értõje és élvezõje,
de emellett a finom ételek,
italok és nõk értõje és élvezõje is. Történelemcsináló,
playboy, dörzsölt kupec és
nagytiszteletû professzor
egyszerre. Guru. Õrá érvényes valamennyi aforizma,
amit a diplomatákról valaha
is kitaláltak.
Például:
– A diplomata kétszer is
meggondolja, mielõtt nem
mond semmit.
– Egy igazi diplomata mindig tudja egy hölgy születésnapját, de sosem emlékszik
a születési évére.
– A diplomata egy becsületes hazafi, akit azért küldenek idegen országba, hogy
ott hazája érdekében hazudjon.
– Egy diplomata okosan
beszél, de még okosabban
hallgat.
Végül magától Kissingertõl
egy aranyköpés: A jövõ héten nem lehet világválság,
mert már tele a naptáram.
Hogy jobb lett-e a világ általa, ne firtassuk, mindenesetre Nobel-békedíjat kapott. Könyvének (alig 957 oldal az egész) 22. fejezetét az
1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak
szenteli. Érthetõen, Amerika
és a világpolitikai erõviszonyok szemszögébõl. Mondjuk
úgy, hogy érzelemmentes rálátás. Elemzés. Reálpolitika!
A reálpolitika jelen estben
azt jelenti, hogy: szavak és
tettek között ne tátongjon
szakadék. Vagy ha tátong, a
diplomata dolga, hogy a világ ne vegye észre. Tények,
tények, tények, megint tények és ennek megfelelõ reális eredmények. De mindenekelõtt a jól felfogott önérdek. Legjobb, ha õt idézzük:
„A magyarországi forradalom idején Amerika alaposan alulmaradt saját retorikájával szemben. A keleteurópai kommunista hegemónia megdöntéséért háborús kockázatot nem vállalni egy évtizeden keresztül ez
volt az amerikai politika. De
Washington kudarca, hogy
komolyan vizsgáljon más,
nem háborús megoldást az
események terelésére, megmutatta, hogy mekkora szakadék tátong aközött, amit
Washington hirdetett s amit
valóban hajlandó volt megtenni. Az Egyesült Államok
soha nem hozta tudomására
az új, tapasztalatlan magyar
kormánynak az amerikai támogatás korlátait.(...) Az
amerikaiak és az ENSZ Magyarország melletti kiállását
ugyanolyan következetessé
kellett volna tenni, mint a szuezi válságra való reagálást.
Ehelyett Amerika és szövetségesei úgy viselkedtek,
mintha csak passzív szemlélõk volnának, akiknek semmilyen érdeke nem fûzõdik
az események kimeneteléhez. A nyugati demokráciák nem voltak olyan helyzetben, hogy háborút indítsanak
Magyarország miatt... Az események végül úgy alakultak,
hogy a Kreml szinte semmit
sem fizetett tetteiért, még
gazdasági értelemben sem.”
Figyelmesen olvasva a fejezetet, mit is hirdetett Amerika? A kelet-európai „rab
nemzetek felszabadítását”. A
Szabad Európa Rádión keresztül igen harciasan, Amerika Hangján valamivel higgadtabban - de a lényeg
ugyanaz. Hogy a szabadságharcosok nem értették
meg a nagy világpolitikai
összefüggéseket, a finom ár-

nyalatokat, a hangsúlyokat
és nem mérlegeltek - hát
igen... Csoda, hogy idehaza
csak azt hallották ki az amerikai propagandából, amire
mindennél jobban vágytak?
A szabadságra éhezõ, igazságra szomjazó, végsõkig kiszolgáltatott ember nem úgy
érez és gondolkodik, mint
egy jóllakott. Kissinger hûvös
szenvtelenséggel állapítja
meg, hogy a magyarok túl
messzire mentek (a lengyelekhez képest), mindent egyszerre akartak: nemzeti függetlenséget, szabadságot,
többpártrendszert, kilépést a
Varsói Szerzõdésbõl, a szovjet csapatok kivonását és
végleges leszámolást a sztálinizmussal. Jóval többet követeltek, mint a lengyelek s
Sztálin moszkvai utódai- ezt
nem így mondja, de ez a lényeg - nem tehettek mást
(Nem adhatok mást, csak mi
lényegem! - idézhetnénk
Madáchtól) - mint hogy szétágyúzzák Budapestet és halomra lõjék az ellenállókat.
Hát igen, a magyar szereti
(szeretné) a gordiuszi csomót
egyetlen csapással szétvágni. Most vagy soha! Gyáva
népnek nincs hazája! Isten,
ne segíts, csak csodálkozz!
Csak a jó ég tudhatja, miért,
a „tetvészkedés”, szõrszálaknak végtelen türelemmel
való hasogatása, hány mákszem fér egy zsákba? - nem
a mi mûfajunk. Az un. magas
diplomácia pedig nem tud mit
kezdeni olyan elemi erejû,
kiszámíthatatlan jelenségekkel, mint hõsiesség, önfeláldozás, vakmerõség, katarzis.
Mintha tonnában mérné a
zenét, vagy eltáncolná az
atomfizikát.
Most megint a Diplomácia
szerzõjét idézzük. (Figyelem!
Kissinger a nacionalizmust
összekeveri, vagy ki tudja? a patriotizmussal. Következetesen nacionalizmust ír
hazafiság helyett. Erre, mifelénk azért különbség van
közöttük...)
„Ha a kelet-európai kommunista vezetõk nem kívántak teljes mértékben a szovjet fegyverekre támaszkodni,
akkor kénytelenek voltak engedményeket tenni nacionalista ellenzéküknek. Így a
kezdeti véres leszámolást
követõen Kádár fokozatosan
a Nagy Imre által felvázolt
célok elérésére törekedett,
kivéve a Varsói Szerzõdésbõl való kilépést.(...) A történtek ellenére tíz évvel késõbb
Magyarország belpolitikailag
szabadabb volt, mint Lengyelország s külpolitikájában
is függetlenebbé vált a Szovjetuniótól.” Még megjegyzi,
„a magyar forradalom elõhírnöke volt a kommunizmus
teljes csõdjének.”
Borisz Jelcin ezt másképp
mondta: a magyar forradalom soha be nem gyógyuló
sebet ütött a kommunizmuson, a Szovjetunió nemzetközi tekintélyén. A világ felfigyelt.
Csak ehhez közel 2700
magyarnak kellett odaveszni a harcokban és Nagy Imre,
Maléter Pál, Gimes Miklós,
Losonczy Géza, Szilágyi József és még 220 - 340 ember
az akasztófán végezte.
Gloria victis!
–sz.i.–
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Hallotta?

A 19. Rádiós Tájékozódási Futás
világbajnoksága

Rövid híreink

Nagy Béla a világbajnok Magyar csapat tagja
– Sarkad valamikor a 70es évek idején rádióamatõrök „sûrûsége” tekintetében
(a lakosság számának aránya a rádióamatõrök számával) a legsûrûbb település
volt. Csak a „gimiben” 9-en
voltunk - mondja Nagy Béla
beszélgetésünk elején - és
többségünk még ma is a rádióelektronika bûvöletében
tölti a szabadidejét. Könnyû
összetartanunk, csak bekapcsoljuk a rádiót és már beszélgethetünk. Persze a személyes találkozást is gyakoroljuk mi „régiek”, baráti alapon közös programokat szervezünk.
Ami engem illet a 60-as
évek végétõl kezdve soha
nem hagytam abba, valahogy megfogott. Már gyerekkoromban érdekelt, hogy hogyan beszél a rádió az asztalon. Akkortájt csak a Magyar Honvédelmi Szövetség
(MHSZ) keretein belül lehetett a rádiózással foglalkozni
a nem titkolt katonai vonatkozása miatt. Itt Sarkadon
Tóth Lajos bácsi vezetésével
az MHSZ Rádiós Klubjában
népes gyereksereg próbálkozott megismerkedni vele.
Kaptunk alkatrészeket, megtanultunk melyik mire való és
elkészítettem az elsõ „rókavadász” rádiómat. Azóta is
saját építésû rádiókkal versenyez, csak napjaink mikroelektronikai alkatrészeit
használja hozzá.
(Õk még igazi amatõrök
voltak, kivétel nélkül mindenki saját készítésû vevõkészülékkel állt rajthoz. A készülékek csövesek voltak, igen
rossz mechanikai állóképességgel, s az áramellátást is
csak akkumulátorral tudták
megoldani, amit hátukra szerelve cipeltek a verseny ideje alatt.
A korabeli versenyzõknek,
számukra teljesen ismeretlen
terepen, a rajthelytõl egy 3
km-es sugarú körön belül elhelyezett adót kellett megkeresni. Ez az adó volt a „ravaszdi róka”, amelynek igazán a róka ravaszságával
kellett rendelkeznie, hiszen
rajta állt, vagy bukott a verseny sikere. Ha jól álcázta
magát, akkor megtalálása
igazi élménnyé vált a vadász
számára. Az adókeresés lényege azon alapszik, hogy
egy rádióállomás helyének
iránya megfelelõ vevõkészülékkel meghatározható. Az
adás idõtartama alatt végzett
mérés megadja azt a vonalat, amelynek valamely pontján helyezkedik el az adóállomás. Ha az elsõ mérõhelytõl távolabbra is végzünk
mérést, a vétel iránya a két
mérés helyén különbözõ
lesz. Az eltérés szöge, és a
mérések közötti távolság
pontosan meghatározza az
adó helyét. Ezt a módszert
tengeren, szárazföldön és a
levegõben egyaránt széleskörûen alkalmazzák. A versenyeken
speciális
irányérzékeny vevõket használnak. Fontos a viszonylag
egyszerû konstrukció, a
gyors kezelési lehetõség, a

Az arany közelrõl

Nagy Béla
a szöuli trófeákkal
fokozottabb igénybevétel idõjárás, terep okozta rázkódás - miatt a megbízhatóság
növelése. A hordozhatóság
követelménye arra ösztönözte a konstruktõröket, hogy a
méreteket minimálisra csökkentsék.
Az amatõrök érdeklõdésüknek megfelelõen két különbözõ versenyszámban
indulhattak: rövidhullámon,
ahol a hullámhossz 80 méter, és megközelítõleg a föld
felszínén terjed, valamint ultrarövid hullámon, ahol a hullámhossz 2 méter, és a terjedési tulajdonságok a fényéhez hasonlóak. A terjedési
tulajdonságok különbözõsége miatt a két versenyszámban alkalmazott mérési módszerek különbözõek, és ezek
a versenyszámok mind a mai
napig fennmaradtak. E kategóriáknak mindig is voltak
specialistái, de ma már általános, hogy mindenki mindkét versenyszámban versenyez.
A versenyterep kijelölésénél fontos szempont, hogy
elhelyezhessenek 5 db adókészüléket oly módon, hogy
a maximális légvonalbeli versenytáv helyes keresési sorrend esetén 6 km legyen, és
a szintkülönbség a 200 métert ne haladja meg, valamint
legyen lehetõség start- és
célhelyek berendezésére. Az
5 irányadó ötpercenként ismétlõdõ periódussal, egymást követõ 1-1 perc, sugárzási idõtartammal, azonos
frekvencián mûködik, különbözõ speciális morzejeleket
sugározva. A céladó folyamatosan morzejeleket sugároz, de más frekvencián úgy,
hogy a többi a jeleit a terepen sehol sem zavarhatja.
Szerk.)
Az elsõ rókavadász versenyem itt Sarkadon volt, pontosabban Sarkad és Sarkadkeresztúr között 1967-ben.
Nem tudom azóta mennyi
versenyen
voltam
és
mennyit nyertem meg, de itt
ezekben a fiókokban tartom
az okleveleket, érmeket.

A világbajnok magyar csapat

Az eredményeim alapján a
Magyar Rádiós Tájfutók válogatottjának a tagja vagyok
és így nemzetközi versenyeken is részt veszek. Két éve
a bulgáriai Albenában a rádiós tájfutók világbajnokságán korcsoportomban sikerült a dobogó harmadik lépcsõjére állnom, bronzérmes
lettem és a csapatversenyben két társammal együtt
szintén harmadikok lettünk.
Gondoltam, hogy a következõ VB-n is ott kellene lennem, de miután a helyszíne
Dél-Korea lett a költségek
miatt egy idõre álommá vált.
Végül is valóság lett belõle,
de nem magától. Pénzügyi
támogatókat kerestem, ami
sok-sok kilincselést és sok
elutasító udvarias mosolyt
jelentett, de végül is sikerült.
Itt kell köszönetet mondanom Sarkad vezetésének, dr.
Mokán István polgármesternek és a képviselõ-testület
tagjainak, akik jelentõs
összeggel járultak hozzá a
repülõjegyem megvásárlásához. A szövetség sok segítséget nyújt, viszont az utazások költségeit nekünk kellett és kell elõteremteni. Tehát összejött a pénz idõre, és
én elindulhattam a magyar
válogatottal (15-en utaztunk)
szeptember elején.
Közvetlen repülõjárat Budapestrõl nincs Szöulba, át
kellett repülni elõször Varsóba, majd jó 10 órás út következett. Szöul 10 milliós nagyváros a Sárga tenger partján,
elmondani nem lehet, azt látni kell - ahogy szokták mondani. Fantasztikus hely, de mi
onnan átmentünk a japán
tenger partján lévõ (260 km
autózás) Sokcho nevezetû
városba (ez is nagyváros) a
verseny helyszínére. Ez néhány kilométerre van az
Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezettõl. (Késõbb több hadimúzeumot is meglátogattunk ebben a fegyvermentes övezetben.) Annak idején ez is olimpiai helyszín volt. Dimbesdombos vidék, jó párás leve-

A magyar küldöttség

3.

gõ, már-már trópusi növényzetû erdõk, tele teraszos
mûvelési rizsföldekkel. Nos
ilyen terepen kellett futnunk,
hát kimerítõ volt… A versenyen - világversenyeken így
mûködik- szinte mindent a
mikroelektronika intézet. Voltak versenybírók, de ami az
eredményeket illette emberi
tényezõk nem játszhattak
szerepet. A beérkezésed pillanatában a csipkártyád jóvoltából már láthattad a futamod minden paraméterét a
számítógépes rendszernek
köszönhetõen és azt, hogy
hányadik helyre elegendõ ez
a teljesítmény.
Én a dél-koreai 19. Rádiós
Tájékozódási Tájfutás URH
(ultrarövidhullám) kategóriában induló Magyar csapat
(Nagy György, Nagy Béla,
László Károly) tagjaként csapat világbajnoki I. helyezett
lettem, aranyérmet kaptam,
majd a RH (rövidhullámon)
kategóriában szintén a magyar csapat tagjaként (Nagy
Béla, Moravszki János, László Károly) csapat világbajnoki
III. helyezett lettem. Egyéni
eredményeim: RH 5. helyezés, Sprint (gyorsasági) 7.
helyezés, URH 9. helyezés,
Foxoring 28. helyezés. Végül
is mi magyarok szép eredményekkel tértünk haza, bár
a hazatérés sem volt kalandmentes. Mûszaki hiba miatt
késve indult a gépünk Szöulból, lekéstük a csatlakozást… ebbõl keletkeztek a
bonyodalmak, de végül jóra
fordult minden.
Itthon? Minden a régi, jönnek a dolgos hétköznapok,
az unokám alig várja, hogy
haza érjek, tanítom morzézni. Nagyon ügyes. Meg aztán, ha tehetem, bekapcsolom a rádióadómat és keresem a világ rádiósaival a
kapcsolatot.
A HA 8 BE jelû amatõr rádióállomás helye Európa közepén, a magyarországi Sarkadon van, a földgömbre tekintve talán nem is látható,
de híre és tulajdonosának,
Nagy Bélának a neve most
már nem csak a rádióhullámok „szárnyán” járja be a világot, hanem e sport történeti
krónikájának az „aranyos”
oldalain is.
–kas

A Sarkadi Román
Nemzetiségi
Önkormányzat
felhívása!

minden érdeklõdõt tisztelettel vár.
Táth János elnök

A Sarkadi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
november 7-én (szerda) délután 15.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28-as termében, melyre

Dr. Márki-Fejes László háziorvos tájékoztatom a kedves betegeimet, hogy megérkezett az Influenza oltóanyag.
Rendelési idõben
felvehetõ.

TÁJÉKOZTAZÓ
A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete alapján - amely a 2018. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl szól - a következõkrõl tájékoztatjuk ügyfeleinket:
A Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya következõ napokon zárva tart:
– 2018. november 2. (péntek)
– 2018. december 24. (hétfõ)
– 2018. december 31. (hétfõ)
A fent megnevezett munkaszüneti napok áthelyezésével
összefüggésben az alábbiak szerint alakul az ügyfélfogadás
rendje:
– 2018. november 9. (péntek)
8.00-12.00
– 2018. november 10. (szombat)
8.00-12.00
– 2018. november 30. (péntek)
7.00-17.00
– 2018. december 1. (szombat)
8.00-12.00
– 2018. december 14. (péntek)
7.00-17.00
– 2018. december 15. (szombat)
8.00-12.00
Sarkadi Járási Hivatal

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

A gyõztes futam közben, kezében az URH vevõ készülék

Megérkezett az
Influenza oltóanyag

zatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül
csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2019.
évi felvételi eljárásban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/ 2020.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának
módja és határideje: A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Polgármesteri Hivatal 3. számú
irodájában kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a
meglévõ felhasználónév és

jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a
pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk 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 önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. Az
„A” és „B” típusú pályázatok
kiírásait keresse Sarkad Város hivatalos honlapján, a
www.sarkad.hu-n!
Sikeres pályázást
kívánunk!
Sarkadi
Polgármesteri Hivatal

SARKAD

4.

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról
A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2018. októbernovember hónapokban, a hétköznapokon, 12.00 óra és
16.00 óra között az alábbiak szerint történik:

Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259
Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141

2018. november
1 csüt.
2 péntek

Síremlékkészítés
Akció!

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

urna gránit sír: ......95 000 Ft
egyes gránit sír: ...150 000 Ft
kettes gránitsír: ...250 000 Ft
felállítva, feliratozva!

Bende Sándorné
(született Tóth Róza, volt Új u. 1. sz. alatti lakos) – élt 94 évet –

Corvus-Kora
Róbertt
Tel: 30 209-4357

Robert Corvus-Kora facebook

Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
Dr. Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5.66/272-820
Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259

19 hétfõ
Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
20 kedd
Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
21 szerda Dr. Papp Attila Béke sétány 5.
22 csüt.
Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5.
23 péntek Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5.

66/270-141
66/375-985
66/375-820
66/272-820
66/200-166

26 hétfõ
Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259
27 kedd
Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
28 szerda Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
29 csüt.
Dr. Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
30 péntek Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5.66/272-820
Sarkadon az orvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 órától
másnap reggel 08.00 óráig tart! Hétvégén, ünnepnapokon,
munkaszüneti napokon éjjel-nappal ügyeleti ellátás vehetõ
igénybe! Az orvosi ügyelet helye: Központi Orvosi Rendelõ,
Sarkad, Béke sétány 5. Telefonszáma: 06-70-370-3104

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

corvus-classica@freemail.hu

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad,
Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.”

„Adtál egy csodát: az életet. Több ez, mint egy álom vagy képzelet.
Még a széltõl, esõtõl, fagytól is óvtál. A legjobb anya, mama, dédimama voltál.
Mindenkihez volt egy kedves szavad. Feltámadunk! – mondtad Te magad.”

Oláh Jánosné
(szül. Fekete Margit, volt Új. u. 7. sz. alatti lakos)
halálának 35. évfordulóján fájó szívvel
emlékeznek:

özv.

KEGYELET
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ SARKAD
Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443
24 órás ügyelet: 06/30/865-2001

Kellemes környezet és
családias légkör

Elmondhatatlan érzéssel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerették és
temetésén a kegyelet
virágaival megjelentek, és akik nem tudtak
megjelenni, de tisztelték õt, a családját
és megállnak a sírja
mellett.
Fia Imre - felesége Éva,
unokája
Imre - élettársa Sára, unokája Éva - férje
Imre, unokája Ildikó, dédunokái Éva
(Vicuska) és Imre (Imici)

e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Megemlékezés
„Elhagytál egy idõre, de tudjuk, hogy nem örökre.
Szívünk fájdalmában egy a vigaszunk, hisszük, hogy egyszer találkozunk.”

Szegedi Lajos
halálának

1. évfordulóján

és

Szegedi Lajosné
Temetések teljes körû lebonyolítása

halálának

6.

évfordulóján

(volt Pacsirta u. 14. sz. alatti lakosok)

emlékezik rájuk szeretõ fiuk

A Sarkad TV mûsora
2018-11-01 csütörtök
19:01 Kedvenc verseim – versbarátok percei
19:05 Híradó - Friss közéleti hírek
19:20 Sarkad város képviselõ-testületének
októberi soros ülése
21:20 Híradó – Friss közéleti hírek
21:35 Képújság

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

kek és családjuk számára
megrendezett sportfoglalkozások száma, a szociális éttermek támogatásának köszönhetõen meleg étel került
mélyszegénységben élõ
családok asztalára, és nem
utolsó sorban tornaszobák
és kültéri játszóterek szépültek meg. A projekt népszerûségét bizonyítja, hogy a magyar vásárlók az elmúlt két
és fél évben közel 11 millió
szavazatot adtak le a szervezetekre.
Az 5. fordulóban - a korábbi 4.
fordulóhoz hasonlóan - körzetenként mindhárom, az áruházi
szavazási szakaszba bejutó
pályázatot támogatja a Tesco.
Az elsõ helyezett 400.000 forint, a második helyezett
200.000 forint, a harmadik helyezett pedig 100.000 forint
összegû támogatást nyer el.
A pályázaton a kiválasztást ezúttal is a program szakmai partnere, a Magyar Adományozói
Fórum szakértõi végzik. A szavazásra bocsátott kezdeményezések közül a vásárlók döntik
majd el, hogy melyik szervezet
milyen mértékû támogatást nyerjen el.
A pályázat aktuális fordulójának legfontosabb dátumai:
Pályázatok benyújtása: 2018.
október 8. - november 11. között
Vásárlói szavazás: 2019. január 21. - február17. között
Gyõztes pályázatok kihirdetése: 2019 márciusában
Bõvebb információt, a pályázat részletes leírását, a
pályázati felhívást és a jelentkezési lapot megtalálja a
http://tesco.hu/kozosseg oldalon!
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

Debreczeni Imréné
(született Nagy Juliánna) - élt 83 évet (volt Dohány u. 6. sz. alatti lakos)

szeretõ lányai és azok családjai

„Ön választ, mi segítünk”
A Tescónál hiszünk abban,
hogy a helyi szervezetek, vásárlóink és munkatársaink
összefogásával jobbá tehetjük környezetünket és fejleszthetjük a helyi közösségek életét. Éppen ezért 2018.
október 8-án immár ötödik
alkalommal hirdetjük meg
„Ön választ, mi segítünk”
programunkat, melynek
keretein belül olyan szervezeteket és közösségi programokat szeretnénk ismét
támogatni, amelyek hozzájárulnak az áruházaink vonzáskörzetében élõk, köztük
vásárlóink és munkatársaink életminõségének javításához. Hisszük, hogy egy kis
figyelmesség akár csodákra
is képes lehet, s sokat tehetünk az olyan ügyekért, amelyek fontosak a vásárlóink, a
munkatársaink, a minket körülvevõ közösségek és a társadalom számára.
Az „Ön választ, mi segítünk” programot - ahogyan a
korábbi években, úgy ezúttal is - egyszerre hirdeti meg
a Tesco négy közép-európai
piacán (Csehországban,
Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon).
Nagyon büszkék vagyunk a
program eddigi hazai eredményeire. Az elmúlt 4 forduló során több mint 1.700
pályázatot kaptunk, közülük
338 szervezet nyert el
összesen nettó 108 millió
forint támogatást. Ebbõl az
összegbõl többek között hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok részesülhettek elsõsegély és
egészséges életmód képzésben, bõvülhetett a sérült
és fogyatékkal élõ gyerme-

Köszönetnyilvánítás
„Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér.”

Harminc éve mûködõ vállalkozás garanciával!
5743 Lökösháza Toldi u. 3/a

Mindenszentek
Munkaszüneti nap

5 hétfõ
Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
6 kedd
Dr. Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
7 szerda Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5. 66/272-820
8 csüt.
Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
9 péntek Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259
10 szombat Munkanap Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B. 66/270-141
12 hétfõ
13 kedd
14 szerda
15 csüt.
16 péntek

2018. október 26., PÉNTEK

Egyedi profilmart síremlékek telepünkön megtekinthetõ!
Konyhapult,épületmunka igény szerint.

2018. október
29 hétfõ
30 kedd
31 szerda

VÁROS

Ismétlés 2018-11-02 péntek 10.00 órától

Péntektõl-péntekig
Névnapok
Október 26. Péntek
Dömötör, Amanda, Armand
Október 27. Szombat
Szabina, Szabrina
Október 28. Vasárnap
Simon, Szimonetta,
Szimóna
Október 29. Hétfõ
Nárcisz
Október 30. Kedd
Alfonz, Zenóbia
Október 31. Szerda
Farkas
November 1. Csütörtök
Mindenszentek, Marianna
November 2. Péntek
Achilles

Megemlékezés
„Ami neked csend és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Szegedi János
(volt Diófás u. 30. sz. alatti lakos)

halálának

10. évfordulóján.
Szeretõ felesége, fia,
lánya és családjaik

E GYÉB
10 éves elektromos moped
eladó. T:06/70/629-8885

I NGATLAN
Eladó 2 szobás összkomfortos családi ház a Márki Sándor utcában. Érd.:06/20/5143820

S ZOLGÁLTATÁS
Tûzifa eladó 06/30/512-1133
Tûzifa eladó Magyar u. 15.
T:06/30/269-0012

A Gyulai u. 8. szám alatti lemi
leépülésben
–
Idõsek Otthona és Gondozó- demenciában - szenvedõk,
háza akadálymentesített, par- valamint az ideiglenesen elkosított, kellemes környezet- helyezésre szorulók számáben, családias légkörben, ra is tud elhelyezést biztosíemelt színtû 2 ágyas, fürdõ- tani.
szobás szobákkal várja az
Az otthon elõzetes idõpont
idõsek jelentkezését. Az ott- egyeztetés alapján szeméhon komplex, személyre szó- lyesen is megtekinthetõ!
ló teljes körû ellátás, aktív piTovábbi információ kérhehenés keretében biztosítja tõ: Sás Ildikó intézményvezelakói számára a kiegyensú- tõ (66/270-981)
lyozott életet.
Sás Ildikó
Az otthon az idõskori szel- 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
Telefon: 66/375-380
A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :
2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor
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