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Tisztelettel:

azazazazaz 1848 – 1849-es 1848 – 1849-es 1848 – 1849-es 1848 – 1849-es 1848 – 1849-es Forradalom és
Szabadságharc leverése és az

PROGRAM:
HIMNUSZ
EMLÉKMÛSOR
Közremûködnek az általános
iskola diákjai

Sarkad Város Önkormányzatának
Képviselõ - testülete nevében

tisztelettel meghívom Önt
és kedves családját

2022. október 6 án
10.00 órai kezdettel

október 6.

Aradon mártírhalált halt

Meghívó

tizenhárom honvédtiszt
emlékére tartandó
városi megemlékezésre.
Helyszín: Sarkad, Vértanúk tere

Dr. Mokán István polgármester

Kónya István
a Békés Megyei Önkormányzat
térségi tanácsnoka

MEGEMLÉKEZIK

  )(

(Az aradi Szabadság szobor)KOSZORÚZÁS, SZÓZAT

csütörtök

A Kistérségi Humán Szol-
gáltató Központ a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és
Központhoz esetmenedzser
munkakör betöltésére pályá-
zatot hirdet.

A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: az ágaza-
ti jogszabály (1993. évi III. és
1997. XXXI. tv., 1/2000.
SzCsM és 15/1998. évi NM
rendelet) szerint meghatáro-
zott családsegítõi, gyermek-
jóléti munkakörbe tartozó fel-
adatok: a szociális munka
eszközeinek és módszerei-
nek felhasználásával a szo-
ciális, mentális problémák
miatt nehéz, krízishelyzetbe
került egyének, családok élet-
vezetésének segítése, men-

tális vezetése, krízishelyzet
megszüntetése.

Az állás: teljes munkaidõs,
határozott idejû 2022. no-
vember 1-tõl 2023. október
30-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.

Pályázati feltétel: fõiskola,
1/2000. (I. 7.) SzCsM és 15/
1998. (IV: 30.) NM. rendelet
alapján, magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, továbbá
Gyvt. 10/A. §-ban foglalt ki-
záró ok ne álljon fenn. Az il-
letmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Álláshirdetés
Esetmenedzser munkakör betöltésére

Békés megyében komoly
hagyománya van a közfog-
lalkoztatás keretében elõál-
lított javak, termékek, a folya-
matban lévõ programok be-
mutatásának. Ehhez kapcso-
lódóan már nyolc alkalom-
mal mutatkozhattak be a me-
gye települései által megva-
lósított közmunka programok
Békéscsaba fõterén, a leg-
utóbb tavaly került sor ilyen
kiállításra. Idén azonban ki-
állítást és konferenciát szer-
vezett ebben a témában a
Békés Megyei Kormányhiva-
tal, dr. Takács Árpád fõispán
pedig bemutatta azt a nívós
kiadványt, amely „Közfoglal-
koztatási értéktár” címen fog-
lalja össze és mutatja be a
2011. óta futó közmunka-
programok megyénkben el-
ért eredményeit.

A kiállítás és konferencia -
aminek idén a Békés Megyei
Kormányhivatal békéscsabai
Derkovits soron található fõ-
épülete adott otthont - termé-
szetesen a fent említett kiad-
vány, a „Közfoglalkoztatási
értéktár” ünnepélyes bemu-
tatásával kezdõdött. A kiad-
vány bemutatója során Réthy
Pál, a Belügyminisztérium

Közfoglalkoztatási értéktárat hozott
létre a Békés Megyei Kormányhivatal

adványban természetesen
Sarkad és a nálunk megva-
lósított programok is helyet
kaptak, így a konferencián
résztvevõ dr. Mokán Istvánt
a folyamatban lévõ sarkadi
közmunka programok aktua-
litásairól kérdeztük.

A polgármestertõl megtud-
tuk, hogy a Sarkadon lebo-
nyolított programok kereté-
ben a Startmunka Minta-
programnak köszönhetõen
ebben az esztendõben 130
fõ dolgozhat városunkban,
míg 10 fõ dolgozik a
hosszabb idõtartamú közfog-
lalkoztatási programban. Vá-
rosunkban a Startmunka
Mintaprogram három eleme
révén idén is folyamatban
van egy mezõgazdasági
projekt 45 fõ bevonásával,
szabadföldi zöldségterme-
léssel, állattartással és õszi
búza, õszi árpa, õszi zab,
kukorica, valamint naprafor-
gó termesztéssel. Külön
programelemben történik 75
fõ bevonásával a szociális
program, melynek keretében
zajlik a belterületi utak kar-
bantartása, a közterületek
tisztántartása, a virágültetés,
a parkgondozás, továbbá 10
fõ részvételével valósul meg
a helyi sajátosságokra épü-
lõ projektrész, melynek kere-
tében történik a drótfonás, a
térkõ készítés, valamint a
savanyítás. Természetesen
szépen fejlõdik az önkor-
mányzati gyümölcsöskert is
az Epreskert utcán.

Örömteli tény, hogy az el-
múlt évben tovább csökkent
Sarkadon is a közfoglalkoz-
tatási programokban részt-
vevõk száma, ami azt bizo-
nyítja, hogy az értékteremtõ
közfoglalkoztatás mentén az
elmúlt évek során több száz
sarkadi munkavállalót sike-
rült visszavezetni az elsõd-
leges munkaerõpiacra.

A városvezetõtõl azt is
megtudtuk, hogy az idén el-
nyert közfoglalkoztatási pá-
lyázati forrás sikeres felhasz-
nálásával egyrészt munka-
bér és járulékok fizetésére
nyílik lehetõség, másrészt a

közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára ki-
emelte, Magyarország Kor-
mánya 2011-ben újította
meg a közmunka programo-
kat, azonban maga a kor-
mányzat sem gondolt arra,
hogy ezek a programok ek-
kora pályát fognak befutni és
ilyen komoly értékek elõállí-

tására lesznek képesek, va-
lamint tényleges gazdaság-
élénkítõ hatást fognak gyako-
rolni. A helyettes-államtitkár
azt is hozzátette, hogy Békés
megye remekül sáfárkodott
ezekkel a programokkal és a
megyei települések innova-
tív gondolatait az országban
elõször Békés megyében
mutatták be a közfoglalkozá-
si kiállítások megszervezé-
sével, ami az országos kiál-
lítás alapjául is szolgált.

A magunk mögött hagyott
bõ évtizedben a megyei köz-
foglalkoztatásban elért ered-
ményekre, megteremtett ér-
tékekre méltán lehetünk
büszkék, húzta alá az érték-
tár megteremtésének fontos-
ságát dr. Takács Árpád fõis-
pán, aki büszkén vállalta en-
nek a kiadványnak a létreho-
zását, mert szerinte is van
mire büszkének lenni Békés
megyében, ugyanis a köz-
foglalkoztatási programok
eredményes megvalósítása
mögött nagyon sok munka
van, valamint komoly együtt-
mûködés a kormányhivatal,
a járási hivatalok, a résztve-
võ önkormányzatok és a gaz-
dasági szféra szakemberei
között.

A kiadványt bemutató kon-
ferencián szinte valamennyi
közmunka programot meg-
valósító Békés megyei tele-
pülés vezetõje képviseltette
magát, így a konferencián
jelen volt dr. Mokán István,
városunk polgármestere is a
Sarkadi Kistérség települése-
inek polgármestereivel. A ki-

(folytatás a 3. oldalon)
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2022. szeptember 14-én,
Budapesten vehette át csa-
ládja kíséretében Váradi Kár-
oly sarkadi órásmester, a
sarkadi iparosok köztisztelet-
ben álló tagja az Ipartestüle-
tek Országos Szövetségé-
nek (IPOSZ) elismerését.

Az elismerésre Sajti Lajos,
a Sarkadi Ipartestület elnö-
ke, egyben az IPOSZ
Felügyelõbizottságának el-
nöke jelölte a sarkadi órás-
mestert Németh László
IPOSZ elnöknél. Az IPOSZ a
díjat a Magyar Kézmûvesség
Napja alkalmából szervezett
ünnepség keretében adta át
Váradi Károlynak, méltatva
munkásságát.

Váradi Károly 1943-ban
született Sarkadon, órás szü-
lõk, nagyszülõk gyermeke-
ként. A Váradi Károly név
három generáción keresztül
több, mint száz évig állt a la-
kosság szolgálatában. Kis-
gyermekként sokat állt a
nagyapja órásasztala mel-

Az Ipartestületek Országos Szövetségének
elismerésében részesült  Váradi Károly órásmester

lett, és érdeklõdéssel figyel-
te munkáját. Békéscsabán
ipari tanulóként sajátította el
az órás szakmát, majd 1961-
ben szakvizsgát tett. Ezután
a szülõi házban kezdte meg

munkás éveit. Nagyapjától,
aki harminc éves eredmé-
nyes munkája elismerése-
ként kitüntetõ oklevelet kapott
az akkori iparügyi miniszter-
tõl, illetve kiváló mestereitõl
becsületességet, korrektsé-
get tanult. Munkájában tudá-
sa legjavát adta a lakosság-
nak több, mint hat évtizeden
keresztül.

Nagyapja halálát követõ-
en, már másnap átvette a
mûhelyét. 1969-ben Szege-
den mestervizsgát tett, majd
tagja lett a Sarkadi Ipartestü-
letnek. 1977-ben esti tago-
zaton leérettségizett, 1994-
ben ékszerbecsüs vizsgát is
tett. Számára nincs szebb és
jobb, mint amikor a hobbi és
a foglalkozás találkozik. Vé-
leménye szerint az óraketye-
gés életet visz a lakásba.
Sajnos a szakma szépsége,
varázsa megszûnt, hiszen a
hetykén ketyegõ órákat fel-
váltották a néma okosórák.
Ezek a szerkezetek azonban

szakmáját igazán szeretõ
mester szívét nem dobogtat-
ják meg.

Váradi Károly órásmester,
kisiparos az emberek szívé-
hez oly közel áll. Õ is azt a
kihaló- félben levõ iparos
nemzedéket képviseli, amit
lassan elfelejtünk. Egy sze-
mélyben a lakosság minden-
napjainak ismerõje, családi
titkok tudója, a hétköznapok
résztvevõje, gondok elhárító-
ja, elromlott idõmérõk javító-
ja. Az órás kisiparos nemze-
dék utolsó képviselõje, akire
mindig számíthatnak. A mai
vidéki kisvárosi polgári élet
mindennapjainak megbíz-
ható segítõje, csendes, mo-
solygós, udvarias, szolgálat-
kész embere.

Régen, gyermekkorunk-
ban az iparoskör nagytermé-
ben az volt felírva: „Isten álld
meg a tisztes ipart!” Isten áld-
ja Váradi Károlyt! Az IPOSZ
elismeréséhez tisztelettel
gratulálunk!                     –mk

Október 1-jén kezdõdik
hazánkban a Magyarország
teljes népességére és az
összes lakására kiterjedõ
népszámlálás. Az adatgyûj-
tés pontos és részletes képet
ad a népesség számáról,
demográfiai jellemzõirõl,
egészségi állapotáról, isko-
lázottságáról, foglalkoztatott-
ságáról, nemzetiségi és val-
lási összetételérõl, élet- és
lakáskörülményeirõl. A nép-
számláláson való részvételt
a 2018. évi CI. törvény írja
elõ, eredményei mindannyi-
unk mindennapjait, jövõjét
befolyásoló szociális és gaz-
dasági döntések, országos,
regionális és helyi fejleszté-
sek alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) minden magyar-
országi lakcímre szeptember
utolsó napjaiban postai
felkérõlevelet küld. Ez nem
névre szólóan érkezik a pos-
taládába, a címzésben csak
a ház címe szerepel. Annak
érdekében, hogy a felkérõ-
levél minden háztartásba el-
jusson, kérjük, még a nép-
számlálás elõtt mindenki
gondoskodjon arról, hogy
háza falán, a kerítésén látha-
tó legyen a házszám, hiszen
ezzel megkönnyítik a
felkérõleveleket kézbesítõk
munkáját. Nagyon fontos,
hogy a felkérõlevelet min-
denki õrizze meg! A levélben
a népszámlálásról szóló
hasznos információk mellett
egy 12 jegyû belépési kód is
található, aminek segítségé-
vel minden háztartás önálló-
an, interneten keresztül ki
tudja tölteni a népszámlálá-
si kérdõíveket a népszámlá-
lás honlapján
(nepszamlalas2022.hu).

Kérdõívet kell kitölteni
– mindenkirõl, aki Magya-

rországon él,
–  azokról is, akik átmene-

tileg, 12 hónapnál rövidebb
ideig külföldön tartózkodnak,

–  a külföldi állampolgár-
okról is, ha legalább 3 hó-

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022:
FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

napja Magyarországon tar-
tózkodnak.

A népszámlálás során a
lakáskörülményekrõl is nyi-
latkozunk. Az ország terüle-
tén minden

– lakás,
– lakott üdülõ és lakott

egyéb lakóegység,
–  közösségi éjszakai elhe-

lyezést szolgáló intézmény
összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskér-
dõívet minden, a tulajdo-
nunkban álló, de adott eset-
ben nem lakott, üresen álló
lakásról is ki kell tölteni, az
arra a címre érkezett
felkérõlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy
lakáskérdõívet és annyi sze-
mélyi kérdõívet kell kitölteni,
ahányan a lakásban laknak.
A kérdõív kérdéseire a 2022.
október 1-jén fennálló álla-
potot alapul véve kell vála-
szolni.

A népszámlálási kérdõ-
ívet önállóan, az interneten
október 1. és 16. között le-
het kitölteni, egy, erre a cél-
ra létrehozott zárt rendsze-
rû, online felületen keresz-
tül, amelybe a felkérõle-
vélben szereplõ egyedi, 12
jegyû kóddal lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig
online kitöltik a népszámlá-
lási kérdõívet, nyereményjá-
tékban vehetnek részt,
amelynek keretében az
online kitöltési idõszak alatt
naponta 5 db, egyenként 100
000 forint értékû ajándékutal-
ványt sorsol ki a KSH a kitöl-
tõk között. Fontos, hogy a ki-
töltés végeztével kapott, a ki-
töltést igazoló kódot minden-
ki õrizze meg, mert azzal iga-
zolható, hogy valóban meg-
történt az online válaszadás,
ki lettek töltve a kérdõívek.

Azokat a háztartásokat,
amelyek október 16-ig nem
élnek az online kitöltés lehe-
tõségével, október 17. és
november 20. között szám-
lálóbiztosok keresik fel, akik
tableten rögzítik a válaszai-
kat. Akik pedig sem online,
sem számlálóbiztos által
nem teljesítik november 20-
ig az adatszolgáltatási köte-
lezettségüket, november 21.
és 28. között a település jegy-
zõjénél jelentkezve tehetnek
ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

A sarkadi gyógyszertárak
hétvégi nyitva tartása és ügyelete

A gyógyszertárak  szombaton és munkaszüneti na-
pokon:    8.00 - 14.00  tartanak nyitva. Vasár és ün-
nepnapokon (ügyeletes héten - a Mimóza gyógyszer-
tárral váltva) 9.00 - 12.00 ügyeletet tartanak.

Ügyelet: 9.00 - 12.00
Október 1-2.

Sétány gyógyszertár
(Sarkad, Béke sétány 4.  Tel.: 66/572-030)

Október 8-9.   
Mimóza gyógyszertár

 (Sarkad, Gyulai út 8/a.  Tel.:66/271-317)

Tájékoztató a többgenerációs családi házban élõ
családok rezsicsökkenésével kapcsolatban

Közismert, hogy a földgáz
esetében a rezsicsökkentett
ár felhasználási helyenként
1.729 m3/év fogyasztásig ve-
hetõ igénybe. (A villamos
energia esetében a rezsi-
csökkentett ár felhasználási
helyenként 2.523 kWh/év fo-
gyasztásig vehetõ igénybe.)
Eddig a határig minden ma-
gyar család, minden magyar
fogyasztó a rezsicsökkentett
áron kapja az áramot és a
földgázt. Azonban számos
magyar család él olyan több-
generációs családi házak-
ban, melyek mindössze egy
gázórával rendelkeznek, te-
hát egy fogyasztási helynek
minõsülnek. Ennek mentén
több család használja el az
adott házban lévõ több lakás-
ban élve a ház egyetlen gáz-
órája által mért energiahor-
dozó mennyiséget.

Erre az egyáltalán nem el-
hanyagolható problémára
adott választ a Magyar Kor-
mány a 259/2022. (VII.21.)
Kormányrendelet 2022.
szeptember 10-én hatályba
lépõ 7/A §-ával, megteremt-
ve ezzel a lehetõségét an-
nak, hogy azok a családi fo-
gyasztói közösségek is
igénybe vegyék a földgáz
vonatkozásában a rezsi-
csökkentett mennyiséget,
akik olyan - társasháznak
vagy lakásszövetkezetnek
nem minõsülõ (!) - családi
házban vagy ikerházban él-

A koronavírus-világ-
járvány által elindított
gazdasági recesszió,
majd a tavasszal kirob-
banó és napjainkban to-
vább eszkalálódó
orosz-ukrán háború, il-
letve az arra adott
brüsszeli szankciók
miatt egész Európában
drasztikusan emelked-
nek az energiaárak és
energiaválság van ki-
bontakozóban! Ebbõl
kifolyólag a korábbi
évekbõl jól ismert re-
zsicsökkentés-rend-
szerének a módosítá-
sára, átalakítására
kényszerültek a hazai
döntéshozók is.

nek, ahol legfeljebb négy
egymástól elkülönülõ lakás
található, de csak egy közös
gázórával rendelkezik!

A rezsicsökkentés ilymó-
don történõ „kibõvítéséhez”
elsõ lépésben hatósági bizo-
nyítvány kiállítására van
szükség, amit az adott tele-
pülés jegyzõjétõl kell kérni,
aki a dokumentumban meg-
állapítja az adott társasház-
nak vagy lakásszövetkezet-
nek nem minõsülõ (!) csalá-
di házban vagy ikerházban
található lakások számát.
Itt azonban több nagyon
fontos dolgot ki kell
emelni!

– A hatósági bizonyítvány
kiállítása az ügyfél személye-
sen vagy e-Papíron benyúj-
tott kérelmére történik. A ha-
tósági bizonyítvány kiállításá-
hoz szükséges kérelem a
Sarkadi Polgármesteri Hiva-
talban személyesen igényel-
hetõ, vagy a város hivatalos
oldaláról, a www.sarkad.hu
oldalról, illetve a város hiva-
talos Facebook oldaláról is
letölthetõ.

– A kitöltött, aláírt kérelem
személyesen leadható a
Sarkadi Polgármesteri Hiva-
talban, dr. Varga-Csizmadia
Mónika aljegyzõ asszony iro-
dájában, megküldhetõ pos-
tai úton (5720 Sarkad, Kos-
suth u. 27.), valamint benyújt-
ható ügyfélkapun, e-Papíron
is (PHSARKAD, KRID azono-
sító: 609066717).

– A hatósági bizonyítvány
az ügyfél büntetõjogi felelõs-
sége tudatában tett nyilatko-
zata alapján vélelmezett jog-
szerû állapotot igazolja!

– A hivatal a kérelem beér-
kezését követõ 8 napon be-
lül kiállítja a bizonyítványt,
amelyet a lakossági fogyasz-
tó büntetõ és kártérítési fele-
lõssége vállalásával be-
nyújthat az egyetemes szol-
gáltató részére!

– A kedvezményes meny-
nyiséget a nyilatkozat be-
nyújtását követõ hónap else-
jétõl alkalmazza az egyete-
mes szolgáltató.

– A nyilatkozatot kizárólag
lakossági fogyasztók nyújt-
hatják be, legfeljebb négy

önálló lakás rendeltetési
egységre vonatkozóan.

- Külön ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy a hatósági bizonyít-
vány abban az esetben ál-
lítható ki, ha a többgenerá-
ciós, vagy ikerházban talál-
ható lakások megfelelnek
az országos településren-
dezési és építési követel-
ményekrõl szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet
(OTÉK) 105. §-ában foglal-
taknak!

Az említett rendelet olvas-
ható, böngészhetõ a Nemzeti
Jogszabálytárban, a
www.njt.hu-n, de az említett
105. § az alábbiakban is ol-
vasható, amely a következõ
módon definiálja a „Lakás”
fogalmát:
OTÉK 105. §

(1) A lakás olyan huzamos
tartózkodás céljára szolgáló
önálló rendeltetési egység,
melynek lakóhelyiségeit (lakó-
szoba, étkezõ stb.), fõzõhelyi-
ségeit (konyha, fõzõfülke),
egészségügyi helyiségeit (für-
dõszoba, mosdó, zuhanyozó,
WC), közlekedõ helyiségeit
(elõszoba, elõtér, belépõ, szél-
fogó, közlekedõ, folyosó) és
tároló helyiségeit (kamra,
gardrób, lomkamra, háztartá-
si helyiség stb.) úgy kell kiala-
kítani, hogy azok együttesen
tegyék lehetõvé

a) a pihenést (az alvást) és
az otthoni tevékenységek
folytatását,

b) a fõzést, mosogatást és
az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást,
az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szüksé-
ges anyagok és tárgyak tá-
rolását tervezési program
szerint (pl. élelmiszer-táro-
lás, hûtõszekrény elhelyezési
lehetõsége, mosás céljára
szolgáló berendezés, ruha-
nemû, lakáskarbantartás
eszközeinek, egyéb szerszá-
moknak és sporteszközök-
nek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás
minden olyan közvetlen ter-
mészetes megvilágítású és
szellõzésû, fûthetõ, huzamos
tartózkodás céljára szolgáló,
legalább 8 m2 hasznos alap-
területû helyisége, amely le-

hetõvé teszi az (1) bekezdés
a) pontja szerinti tevékenységek
folytatását – kivéve a jövede-
lemszerzést szolgáló munka-
végzést – és az azokhoz kap-
csolódó berendezések elhelye-
zését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasz-
nos alapterületû lakás legalább
egy lakószobája hasznos alap-
területének legalább 16 m2-nek
kell lennie. Ebbe és a lakószo-
ba (2) bekezdés szerinti alapte-
rületébe nem számítható be a
fõzõ és az étkezõ funkció céljá-
ra is szolgáló helyiség, helyiség-
rész hasznos alapterülete,
amennyiben az a lakószoba
légterével közös.

(4) A lakásnak fûthetõnek kell
lennie, lehetõleg minden helyi-
ségben a rendeltetésének meg-
felelõ szellõzést, természetes
megvilágítást biztosítani kell.

Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy mielõtt benyújtják kérelme-
iket, vizsgálják meg, a kérelem-
mel érintett ingatlan megfelel-e
az OTÉK 105. §-ában foglaltak-
nak, azaz olyan családi házban
vagy ikerházban élnek, ahol a
fenti feltételeknek külön-külön is
megfelelõ, egymástól elkülönü-
lõ lakások találhatók (pl.
amennyiben a családi házban
csak egy konyha, vagy egy für-
dõszoba található, akkor nem
beszélhetünk többgenerációs
családi házról)!

- A hatósági bizonyítvány csak
e kedvezmény igénybevétele
céljából használható fel. Az erre
vonatkozó figyelemfelhívást a
hatósági bizonyítvány tartal-
mazza.

- Amennyiben az egyete-
mes szolgáltató azt észleli,
hogy az ingatlan lakás ren-
deltetési egységeinek szá-
ma nem egyezik meg a ható-
sági bizonyítványba foglal-
takkal, akkor kérik, hogy az
eljáró hatóság hatósági el-
lenõrzést folytasson le. Jogo-
sulatlan igénybevétel esetén
a versenypiaci költségeket
tükrözõ ár másfélszeresének
megfelelõ egységáron szá-
mol el a szolgáltató a fel-
használóval!

Kérjük, a fenti útmutatások
figyelmes elolvasását és ér-
telmezését.

Sarkadi Polgármesteri
Hivatal

(folytatás az 1. oldalról)
A pályázatról bõvebb infor-

máció a
w w . k o z i g a l l a s . g o v . h u
internetes oldalon olvasha-
tó. A pályázatok benyújtásá-

Álláshirdetés
nak módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Kistérségi Hu-
mán Szolgáltató Központ –
Sarkad címére történõ meg-
küldésével (5720 Sarkad, Ár-
pád fejedelem tér 2.) Kérjük

a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: 32-6/
2022. Valamint a munkakör
megnevezését: esetmene-
dzser. Benyújtandó iratok:
szakmai életrajz, motivációs
levél, 3 hónapnál nem régeb-

bi erkölcsi bizonyítvány, vég-
zettséget igazoló irat/ok má-
solata.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2022. október 18.
A pályázat elbírálásának a
határideje: 2022. október 25.

Sás Ildikó KHSzK igazgató
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Hallotta?
Rövid híreink

Az MKBME Sarkadi Helyi
Szervezete szeretettel meg-
hívja tagjait és hozzátartozó-
it, barátait 2022. október 15-
én tartandó évzáró rendez-
vényére!

A rendezvényünk helyszí-
ne: Sarkad, Jókai u. 39.,
„Andi" Étterem. 11.00  órás
kezdéssel, ebéddel egybe-
kötve, no és az elmaradha-
tatlan jó hangulatú zenével!

Az ebéd ára: 3.200 Ft /fõ.
Jelentkezzetek fogadóórá-

inkon, hétfõnként 14-16 órá-
ig a Vasút u. 11. alatt vagy
keressetek telefonon: 06/70/
334-3393. Jelentkezési ha-
táridõ legkésõbb 2022. októ-
ber 10.

Nagyon szeretnénk, ha
minél több tagunkkal együtt
ünnepelhetnénk és méltóan
zárnánk le ezt az évet.

Az MKBME Sarkadi
Helyi Szervezeté-
nek évzáró rendez-
vénye

Drága Tagjaink!
Tisztelettel kérjük, hogy akik

még nem rendezték tagdíj be-
fizetésüket tegyék meg, hiszen
lassan vége az évnek!

Akik viszont úgy gondolják,
hogy nem szeretnének része-
sei lenni közösségünknek,
kérjük nyilatkozzanak, hogy
töröljük a rendszerünkbõl!

Cukorbetegek
Sarkadi  Egyesülete
tagjainak!

Értesítem egyesületünk
tagjait, hogy a következõ
egyesületi gyûlésünket
2021. október 12-én szerdán
14.00 órától tartjuk a szokott
helyen, a Református Gon-
dozási Központ ebédlõjé-
ben.

Egyesületi gyûlésünkön
témánk lesz a   helyes táplál-
kozás, egyes élelmiszerek
glikémiás indexe, étrendünk
alkotóelemei.

Vendégünk lesz Szalai Ilo-
na a Békés Megyei Pándy
Kálmán Központi Kórház ve-
zetõ dietetikusa, aki megle-
petéssel fogad bennünket.

Beszélünk még a novem-
beri   Országos Diabétesz
Világnapon való részvéte-
lünkrõl, illetve a világnap
helyi rendezvényének prog-
ramjáról.

A gyûlés elõtt vércukor és
vérnyomás mérés lesz. Min-
denkit szeretettel várunk.

Major József
az egyesület elnöke

Szeretnénk, ha mindenki
maradna, vagy éppen szere-
tettel várunk új belépõket is!

T: 06/70/ 334-3393
Tisztelettel felétek:

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. közleménye
Tisztelt
Ingatlanhasználók!

Személyes ügyfél-
szolgálat Sarkadon!

A DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önö-
ket, hogy Sarkadon is bizto-
sított a személyes ügyfélszol-
gálat a korábban megszo-
kottak szerint. Ügyfélszolgá-
lati munkatársunk minden
csütörtöki munkanapon,
08.00 – 12.00 óra között áll
az ügyfelek rendelkezésére
a Sarkadi Polgármesteri Hi-
vatal épületében.

Az ügyfélszolgálati munka-
társak – a járványügyi elõírá-
sok szigorú betartása mellett
– minden hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos kérdés-
ben a lakosság rendelkezé-
sére állnak a fenti ügyfélfo-
gadási idõben, továbbá min-
den munkanap, reggel 08.00
és 16.00 óra között a 06-66-
447-150 telefonszámon és
a z
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-
mail címen, a www.dareh.hu
honlapon, valamint szemé-
lyesen Békéscsabán, a Kini-
zsi u. 4-6. alatti ügyfélszolgá-
laton (hétfõ és szerda: 8:00-
15:00 óra, csütörtök: 7:00-
19:00 óra között).

Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ
edények
ürítésérõl!

2022. negyedik negyedév-
ében a házhoz menõ szelek-
tív ürítés városszerte a meg-
szokott csütörtöki napokon,
azaz 2022. október 13-án
(csütörtök), 2022. november

10-én (csütörtök) és 2022.
december 8-án (csütörtö-
kön) lesz! A szolgáltató törek-
szik ezeken a napokon vala-
mennyi utcából elszállítani a
szelektíven gyûjtött hulladé-
kot. Azokban az utcákban,
ahol ez nem sikerül, a szállí-
tást a következõ nap pótolja!
Kérünk minden érintettet,
hogy reggel 06.00-ig helyez-
ze ki a sárga szelektív
edényt, mert az ürítés egy
napon, több jármûvel törté-
nik, az autók 05.30 órakor
indulnak békéscsabai telep-
helyükrõl és valószínû egyes
utcák esetében az estébe
nyúlik a hulladékgyûjtés! A
szolgáltató munkatársai
20.00 óráig dolgoznak, tehát
este nyolcig lehet számítani
az edények ürítésére. Ahogy
fennebb is olvasható volt,
ahol ez nem történik meg
este 20.00-ig, a szelektív hul-
ladék elszállítására másnap
kerül sor!

Tájékoztató
a zöldhulladék
elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!) zöld-
hulladékot társaságunk
2022. október 11-én (kedd),
2022. november 8-án (kedd)
és 2022. december 13-án
(kedd) szállítja el! Csak a
szabványos gyûjtõedény-
ben, vagy áttetszõ zsákban
vagy 1 méternél rövidebb
kötegben kihelyezett, alkal-
manként maximum negyed
köbméter (maximum 250 li-
ter) zöldhulladékot szállítunk
el!

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2022. október hó-
napban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között az
alábbiak szerint történik:

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

Háziorvos, rendelés helye: Telefon:

3   Hétfõ Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
4   Kedd Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
5   Szerda III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
6   Csüt. Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
7   Péntek Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
10 Hétfõ Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
11 Kedd Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
12 Szerda Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
13 Csüt. III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
14 Péntek Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
15 Szombat MunkanapMunkanapMunkanapMunkanapMunkanap Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
17 Hétfõ Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
18 Kedd Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
19 Szerda Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
20 Csüt. III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
21 Péntek Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
24 Hétfõ Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
25 Kedd Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
26 Szerda Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
27 Csüt. Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
28 Péntek III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
31 Hétfõ PihenõnapPihenõnapPihenõnapPihenõnapPihenõnap Munkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti nap

2022. október

támogatás a közmunka prog-
ramokhoz kapcsolódó dolo-
gi költségeket is fedez. Továb-
bá fontos elmondani, hogy
az önkormányzat a mezõ-
gazdasági program kereté-
ben megtermelt és értékesí-
tett termények bevételébõl
tudja fedezni a pályázatok

tatói szerepének méltatása
mellett köszönetet mondjon
a 2019-ben Békés Megye
Értékteremtõ Közfoglalkozta-
tásáért díjjal kitüntetett Bor-
bély Andorné ügyintézõnek
és kollégáinak, akik nagy
szakértelemmel irányítják
évek óta az önkormányzati
agrárgazdálkodást és minta-
szerûen bonyolítják le évrõl-
évre a számos közfoglalkoz-
tatási programelemet.   –mk

Közfoglalkoztatási értéktárat...
(folytatás az 1. oldalról) önerejét.

A sarkadi elemeket is fel-
vonultató értéktár bemutatá-
sa kapcsán természetesen
arról sem feledkezett meg dr.
Mokán István polgármester,
hogy a sarkadi közfoglalkoz-
tatottak értékteremtõ munká-
jának és az önkormányzati
intézményvezetõk foglalkoz-
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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
10.00-17.00 óráig adhatják fel.

A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.

 e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu
Telefon: 66/375-380

Köszönetnyilvánítás
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MMMMMUNKÁTUNKÁTUNKÁTUNKÁTUNKÁT     KERESKERESKERESKERESKERES

ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
Barna tojótyúk egyéves, jól
tojó, kedvezményes áron 15
db-tól szállítással megren-
delhetõ. T:30/860-2627

Faelgázosító új kazán eladó
/Buderus Logano S 121/24
kw/ T:06/30/945-1694

Cukorgyár u-ban 1,5 szobás
lakás eladó. T:06/20/323-
3100

Ház eladó Sarkad Kossuth
61. T:06/30/945-1694

Szobafestõ mázoló munkát
keres azonnali kezdéssel 30/
6187399

Víz-gáz-fûtés szerelés. 06/
20/588-4535

Hagyaték bútor és sok más
felvásárlása 06/50/104-4537

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Szeretõ felesége, gyermekei,
 veje és unokái

 Török Lajos
(volt Arany János u. 37. sz. alatti lakos) – élt 79 évet –

Pásztor Tibor .............. iskolavezetõ, gépjármûoktató

A tanfolyam és jelentkezés helye: 1. sz. Általános Iskola
(Kossuth u. 17.). A fizetés részletekben történik!
Minden segédanyagot ingyenesen biztosítunk.

Telefon: 270-677, 06-70/452-4833

ha elnyertük bizalmát szeretettelha elnyertük bizalmát szeretettelha elnyertük bizalmát szeretettelha elnyertük bizalmát szeretettelha elnyertük bizalmát szeretettel
várjuk!várjuk!várjuk!várjuk!várjuk!

2022.október 10-én este 5 órakor indítja
következõ autóvezetõi tanfolyamát.

Pásztor Jácint ...................................gépjármûoktató
Telefon:06-70/338-0163

A Sarkadi Polgármesteri Hi-
vatal a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészség-
ügyi Fõosztály BE/25/2185-4/
2022 számon kiadott határo-
zatára tekintettel az alábbi
FELHÍVÁS-t teszi közzé:

Békés megyében 2022. ok-
tóber 1. és 2022. október 21.
között történik a rókák veszett-
ségének megelõzése és a
betegség leküzdése érdeké-
ben a csalétkes-vakcina kihe-
lyezése. Annak érdekében,
hogy a kihelyezett vakcinát
csak a vadon élõ húsevõk ve-
gyél fel, a veszettség elleni vé-
dekezés részletes szabályai-
ról szóló 164/2008. (XII.20.)
FVM rendelet 8. § (5) bekez-
désében foglaltak szerint a
vakcinázás kezdetétõl számí-
tott 21 napig az érintett terüle-
teken ebzárlatot és legeltetési
tilalmat kell elrendelni.

A fentiek értelmében Sar-
kad város teljes közigazga-
tási területére a területileg il-
letékes hatósági fõállatorvos
döntése alapján 2022. októ-
ber 01-tõl 2022 október 21-
ig ebzárlat és legeltetési ti-
lalom van érvényben!

Az állat-járványügyi intéz-
kedés hatálya alatt:

– Tartási helyén minden
kutyát elzárva, illetõleg meg-
kötve kell tartani úgy, hogy a
kihelyezett csalétek-vakciná-
val ne érintkezhessen. Zárt
udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellõzni

ben eljáró járási hivatalt.
Amennyiben a vakcinázott

területen vadon élõ és/vagy
háziállat elhullott tetemét fel-
lelik, annak érintetlenül ha-
gyása mellett haladéktalanul
értesíteni kell a területileg il-

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Október 1- 21-ig

lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek.

– A település területérõl
kutyát kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védõoltás
megléte esetén, csak a ható-
sági állatorvos kedvezõ ered-
ményû vizsgálata után és en-
gedélyével szabad kivinni.

– Kutyát tartási helyérõl
csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni.

– Az érvényes veszettség
elleni védõoltással rendelke-
zõ vadászebek, a fegyveres
erõk és fegyveres testületek
ebei, a katasztrófa-mentõ
ebek, a segítõ és terápiás
ebek, valamint a látássérült
embereket vezetõ ebek ren-
deltetési céljuknak megfele-
lõ használatuk idejére men-
tesek a korlátozás alól.

– Az ebzárlat ideje alatt
húsevõ állatok összevezeté-
sével járó rendezvény nem
tartható.

– A települési önkormány-
zat köteles a szabadon talált,
kóbor ebek befogása iránt
intézkedni. Az ebzárlat ideje
alatt befogott kóbor húsevõ-
ket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni.

– A jelzett idõszakban a
legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalma-
zott csalétek-vakcina bõrre,
sebbe, szembe, orrba, száj-
ba, nyálkahártyára kerül, ha-
ladéktalanul orvoshoz kell
fordulni és értesíteni kell a
népegészségügyi hatáskör-

letékes hatósági állatorvost,
a helyi önkormányzatot (Vá-
rosgazdálkodási Iroda) vagy
a vadásztársaságot.

Sarkadi Polgármesteri
Hivatal

Sarkad Város Jegyzõje

Szeptember 30. Péntek
Jeromos, Honória, Hunor

Október 1. Szombat
Malvin, Teréz

Október 2. Vasárnap
Petra, Örs

Péntektõl-péntekig
Névnapok

Október 3. Hétfõ
Helga, Evald

Október 4. Kedd
Ferenc, Hajnalka

Október 5. Szerda
Aurél, Placid, Attila, Rella
Október 6. Csütörtök
Brunó, Renáta, Renátó

Október 7. Péntek
Amália, Bekény

temetésén megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Az édesanyák nem halnak meg
Csak fáradt szívük pihenni tér.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 Képíró Albertné
(szül. Farkas Zsuzsanna, volt Ady E. 17. sz. alatti lakos)

 – élt 78 évet –

Megemlékezés
„Lelked remélem békére talált, s Te már a menybõl vigyázol ránk,
Soha nem felejtünk, szívünkbõl szeretünk. Rád örökké emlékezünk!”

 halálának 16. évfordulóján. (09.30.)

Benczik György ZoltánBenczik György ZoltánBenczik György ZoltánBenczik György ZoltánBenczik György Zoltán
(volt Kálvin u. 13. sz. alatti lakos)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Édesanyád, húgod és férje

TEMETKEZÉSI  SZOLGÁLTATÓ  SARKAD

Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Temetések teljes  körû lebonyolítása

24 órás ügyelet: 06/30/865-2001
e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443

KEGYELET
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünne-

Sarkad Város Önkormány-
zata a Kulturális és Innováci-
ós Minisztériummal együtt-
mûködve ezennel kiírja 2023.
évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsõoktatási
hallgatók számára. A Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer jog-
szabályi hátteréül a felsõoktatás-
ban részt vevõ hallgatók juttatá-
sairól 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 Ösztön-

díjban 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 lak-
címének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának felel-
tethetõ meg, amelyet a pályá-
zó a lakcímkártyájával tud
igazolni.]

Nem részesülhet ösztön-
díjban az a pályázó, aki: a
Magyar Honvédség és a
rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerzõ-
déses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben
vesz részt, kizárólag külföldi
intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.

Sarkad Város Önkormány-
zat Képviselõ-testülete dön-

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2023

tésével módosította az egy
fõre jutó jövedelemhatár
nagyságát, mely a korábbi
években a mindenkori nyug-
díjminimum 215%-a volt,
mely most 300 %-ra módo-
sult. Továbbá emelkedett a
támogatási összeg is, az ösz-
töndíj havi összege: 5.000-
Ft/jogosultsági hónap.

Az „A” típusú pályázatra
azok a sarkadi lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szoci-
ális helyzetû hallgatók jelent-
kezhetnek (a család egy fõre
jutó nettó havi jövedelme
nem haladja meg a 85.500.-
forintot), akik felsõoktatási in-
tézményben (felsõoktatási
hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejû (nappali ta-
gozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzett-
séget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõ-
fokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. Az ösztöndíj-
ra pályázhatnak a 2022 szep-
temberében felsõoktatási ta-
nulmányaik utolsó évét meg-
kezdõ hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2023 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2023/
2024. tanév elsõ félévére
esõ ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási
intézményben a pályázás

idõpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának felté-
tele, hogy a 2022/2023. tanév
második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra
azok a sarkadi lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szoci-
ális helyzetû ( a család egy
fõre jutó nettó havi jövedel-
me nem haladja meg a
85.500.- forintot), a 2022/
2023. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középis-
kolás, illetve felsõfokú diplo-
mával nem rendelkezõ, fel-
sõoktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, érett-
ségizett pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2023/2024.
tanévtõl kezdõdõen felsõok-
tatási intézményben teljes
idejû nappali munkarend -
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményezõ alap-
képzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõ-
oktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni. A “B” tí-
pusú pályázatra jelentkezõk
közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a
2022. évi általános felvételi
eljárásban elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat
a 2023/ 2024. tanévben tény-
legesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának
módja és határideje: A pályá-
zatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, alá-
írva papíralapon, a Sarkadi
Polgármesteri Hivatal 2. szá-

mú irodájában kell benyújta-
ni. A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történõ
benyújtásának határideje:
2022. november 3. Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx. Azok a pályá-
zók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, õk a meglévõ fel-
használónév és jelszó birtoká-
ban léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályá-
zói regisztrációt vagy a belé-
pést követõen lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes
és pályázati adatok ellenõrzé-
sét, rögzítését követõen a pá-
lyázati ûrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minõsül. A
benyújtott pályázatok befoga-
dását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszer-
ben igazolni. A nem befoga-
dott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt. Az „A” és
„B” típusú pályázatok kiírásait
keresse Sarkad Város hivata-
los honlapján, a
www.sarkad.hu-n!

Sikeres pályázást kívánunk!
Sarkadi Polgármesteri

 Hivatal

peljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszent-
jének halála napja.


