Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel
köszöntjük községünk időseit!
Bényei József: ÖREGEK
Arcukon csöndesség lakik.
Ülnek az ablakban
nézik a forgó földet, szikrázó csillagokat.
Ülnek hányezer éve és napja,
mennyi alkonyt néztek végig szótalanul.
Ráncosodó szemükre pápaszemet
valamikor szikrázó már törek-száraz hajukra
borítnak szürke főkötőt.
Ülnek szótalanul, kezük ölükben
egyre közelebb a földhöz,
egymáshoz bújnak,
és nem zavarják a dolga után igyekvő embert.
Helyükre ismét öregek ülnek,
nézik az egyforma alkonyokat,
s az ablak előtt elhaladó
nem veszi észre őket.

SZEPTEMBERI EGYÜTTES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
és
Okány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2012.
szeptember 27-én tartotta együttes ülését
Sarkadkeresztúron. Az együttes ülés fő napirendje
az Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és
Óvoda tanévkezdéséről szóló beszámolók voltak. A
két képviselő-testület mind a beszámolók, mind
pedig az elhangzottak alapján megállapította, hogy
a 2007-ben létrejött intézményfenntartó társulás jól
működik, a hozzá fűzött reményeket beváltotta.
Az együttes ülés képviselő-testületei az oktatási
intézmények beszámolóját elfogadta.
A bejelentések között a képviselő-testület úgy
határozott, hogy „az Okány - Sarkadkeresztúr
Általános Iskola és Óvoda komplex infrastruktúra
fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás
feltételeinek megteremtése érdekében” című,
DAOP-4.2.1/2F-ff-2011-0002 azonosító számú
projekthez 4.578.651.- Ft önerőt biztosít a 2012.
évi költségvetés fejlesztési kiadása terhére. A
projekt összköltségvetése: 183.055.311.-Ft, ebből a

sarkadkeresztúri
91.573.328.-Ft.

beruházást

érintő

rész:

Következő bejelentés témája, a 2013. január 1-től
életbe lépő köznevelési törvényből adódó feladatok
megtárgyalása volt. A képviselő-testület a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. CXC tv. 97. §. (24)
bekezdésében
rögzítetteknek
megfelelően
kinyilvánította azon szándékát, mely szerint a
következő naptári évben kezdődő tanévtől a
működtetést az államtól nem képes átvállalni.
Nagyné Nagy Katalin igazgató javaslatára a
képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az
Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda
sarkadkeresztúri tagintézményében a román nyelv
oktatása szakkör formájában bevezetésre kerüljön.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvényből adódó
változások várhatóan 2013. január 1-jétől lépnek
hatályba.
A
törvénytervezet
szerint
a
hulladékgazdálkodás kikerül az önkormányzati
feladatellátásból, kötelező állami feladatként
szerepel, 2014. január 1-jétől. A törvénytervezet
úgy fogalmaz, hogy a „szennyező fizet” elvet kell
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érvényesíteni minden egyes helyi rendeletben, ami
azt jelenti, hogy a hulladéktermelő
hulladéktermel irányt kell
megfizetni a szolgáltatás ellenértékeként, magyarul
a lakosságnak kell számlázni, és a lakosságnak
kötelezi megfizetni ezeket a díjakat. A be nem
fizetett díj adók módjára behajtható. A jövő
jöv évben
ez még kötelező jegyzőii feladat, 2014. január 1jétől pedig az ilyen jellegű adók behajtása a NAV
hatáskörébe fog tartozni.
Az együttes ülés képviselő-testületei
testületei úgy
határoztak, hogy a szemétszállítás megoldása
érdekében
csatlakoznak
a
Békés
Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez
hez (5746 Kunágota,
Rákóczi
ákóczi út 9., cégjegyzékszám: 04-09-009182,
04
adószám: 21492587-2-04,
04, képviseli: Bondár Lajos
ügyvezető) 250.000.- Ft üzletrész vásárlásával.
Ennek fedezetét a 2012. évi költségvetés terhére
biztosítják.
A bejelentések között az együttes ülés foglalkozott
a közös hivatal működtetéséről.
ől. A közös hivatal
működtetéséről
már
biztosan
ztosan
mindannyian
hallottunk: a 2000 fő alatti lélekszámú települések
2013. január 1-jétől nem működtethetnek
ködtethetnek önálló
polgármesteri
hivatalt.
Okány
Község
Polgármestere kinyilatkozta, hogy a két község
együttműködése
ködése mind az intézményfenntartó
társulás, mind a körjegyzőség
ség kapcsán nagyon
jónak mondható, és ha a keresztúri képviselőképvisel
testület úgy gondolja, őkk a közös hivatal
létrehozásában is partnerek.
Ugyanezen a napon, szeptember 27-én
27
önkormányzatunk képviselő-testülete
testülete soros ülésén,
első napirendi pontként a polgármester
polgárm
lejárt
határidejű határozatokról és a két testületi ülés
között hozott döntésekrőll szóló jelentését hallgatták
meg a testület tagjai.
101/2012.
(VIII.30.)
sz.
önkorm
önkormányzati
határozatával a képviselő-testület
testület döntött abban,
hogy az általános iskola bontási munkálatai során
felszabaduló 6 ezer darab cserepet a lakosság
részére értékesítsék, annak árát 25.25. Ft/db
összegben állapította meg, míg az öntöttvas radiátor
árát 100.- Ft/kg összegben határozta meg. A döntést
követően
en másnap szembesültünk azzal a ténnyel,
hogy az öntöttvas radiátorok nem állnak
rendelkezésre. Megkerestem Jegyző Urat, az iskola
vezetését, valamint az építésvezetőt,
építésvezet
aki
tájékoztatott arra vonatkozóan,, hogy saját
hatáskörben az öntöttvas radiátorokat a MÉH-be
MÉH
szállíttatta, és a kapott pénzt az új fűtésrendszer-be
fű
került beinvesztálásra. Az alapterv szerint a régi
öntöttvas radiátorok felújításra kerültek volna
(csiszolás, festés), viszont egy helyszíni szemle
alapján
az
ehhez
hozzáértő
mérnökök
kinyilvánították, hogy a radiátorok nem kerülhetnek
visszaszerelésre. A cserépbőll 500 db került
értékesítésre, 12.500.- Ft értékben.

106/2012. (IX.11.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület
testület a DAOP-5.2.1/D-2008-0002
DAOP
azonosító számú, a „Belvízrendezés az élhetőbb
élhet
településekért komplex belvízrendezési program
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” konzorciumi együttműködési
együttm
megállapodás támogatásban részesített projekt
projek
megvalósítására – egybeszerkesztett 2. számú
módosítását elfogadta. A képviselő-testület
képvisel
felkérte
a polgármestert a határozat végrehajtására, a
megállapodás
aláírására.
A
megállapodás
Kondorosan szeptember 13-án
án aláírásra került.
A két testületi ülés között
zött történt fontosabb
események és döntések:
● Szeptember 6-án
án a sportcsarnokban az általános
iskola tanévnyitójára került sor, 7-én
7
és 8-án pedig
a gyerekeknek sportnap került megszervezésre
Pósteleken,
illetve
helyben.
Ténylegesen
szeptember 10-én
én a gyerekek elfoglalhatták az
általános
iskola
felújított
épületét,
ahol
elkezdődhetett a tanítás.
● Szeptember 12-én
én a könyvtár épületében a
Sarkadi
Többcélú
Kistérség
szervezésében
lakossági fórumon vehettünk részt,
részt melynek témája
„a gyerekesélyes pályázat” bemutatása volt.
Sajnálatos módon a szervezők
szervező hibájából csak az
önkormányzat, valamint az általános iskola és
óvoda képviseltette magát.
● Szeptember 19-én
én ismét állampolgársági eskü
letételére került sor a Községházán,
Községházá 2 fő román
állampolgár lett honosítva.
● Ugyan ezen a napon a Sarkadi Kistérségi JáróJáró
beteg Szakellátó Központ ülésén bemutatkozott
immáron az új ügyvezető,
ő, Dr. Rokszin Tibor, és
felvázolta az elmúlt hónapra vonatkozóan
történteket. Tájékoztatott bennünket
benn
az egy hónap
alatt, amióta ügyvezetőként
ként lett kinevezve, a KJC
költségvetésében 1 millió forint lett megtakarítva
(új szerződések
dések kötése, új könyvelő,
könyvel
új
takarítószolgálat, új jogász, stb.). Viszont sajnálatos
tény, hogy továbbra is hozzávetőlegesen
hozzávet
erre az
évre még számít az önkormányzatok támogatására,
így annak függvényében a következő
következ negyedévre
vonatkozó pótbefizetés elrendelésre került.
● Szeptember 22-én,
én, Gyulán VIII.
VIII Román
Gasztronómiai Nap megrendezésére került sor, ahol
a
sarkadkeresztúri
Román
Nemzetiségi
Önkormányzat is képviseltette magát. A
sarkadkeresztúriak, Patkás János elnökletével a
főzőversenyen
versenyen a II. helyezést érték el.
A második napirend keretében a képviselőtestület megtárgyalta azz Okány-Sarkadkeresztúr
Okány
Általános Iskola és Óvoda
voda 2012. I. félévi, valamint
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a körjegyzőség
ség 2012. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolókat.
A képviselő-testület
testület a beszámolókat elfogadta.
A bejelentések között a képviselő-testület
képvisel
hozzájárult Ruzsa Adrienn védőnő
ő ő Geszten történő
történ
helyettesítéséhez. A védőnő a helyettesítést
Geszten, hétfői napon látja el.
A képviselő-testület
testület ezen az ülésen kinyilvánította
azon szándékát, hogy a 2013. január 1-jétől
1
életbe
lépő jogszabályváltozásokból
ból kifolyólag közös
hivatal létrehozásában előzetes
zetes tárgyalásokat
folytasson Okány Község Önkormányzatával.

Szennyvíz pályázatról

A gyerekek az iskola felújítás kivitelezőjétől,
kivitelez
Szabó
Tamástól, egy egész napos pósteleki kirándulást
kaptak. Élményekkel gazdagodva telt el ez a
kellemes nap. Ezúton is szeretnénk ezt
megköszönni.

Az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi
alföldi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Sarkadkeresztúr település szennyvízkezelésének
fejlesztése” című pályázatukat a Dél-alföldi
Dél
Operatív Program irányító hatóságának vezetője
vezet
286.503.062.- Ft összegű támogatásra
tásra érdemesnek
ítélte. Így az egyszeri vissza nem térítendő
térítend
támogatásban részesül a település a projekt
kapcsán. A döntés-előkészítő bizottság a projektprojekt
javaslatot
csökkentett
összköltséggel
és
feltételekkel
történő
támogatásra
javasolta,
362.100.000.- Ftt összköltséggel, 318.336.736. Ft
elszámolható összköltséggel, 286.503.062.286.503.062. Ft
támogatással, 90 %-os
os támogatási intenzitással.
Fentiek értelmében a támogatási szerződés
szerz
megkötésének folyamata elkezdődött,
elkezdő
melynek
értelmében a beruházás a jövő év elején
elkezdődhet.

Iskola felújítás
A végéhez közeledik a sarkadkeresztúri általános
iskola épületének felújítása, és az újonnan épült
számítástechnikai tanterem megvalósítása. A
beruházás keretében az iskola épülete mondhatni
teljes
ljes mértékben megújult. Az épületen teljes
tetőszerkezet
szerkezet csere, festés, meszelés, burkolás és
nyílászárók
cseréje,
valamint
f
fűtésés
világításkorszerűsítés
sítés történt meg. Az új
számítástechnikai tanterem és a hozzá tartozó
épület felújítási munkálatai várhatóan október 3030
áig befejeződnek.
dnek. A projekt összköltsége:
183.053.311.- Ft, ebbőll a sarkadkeresztúri
beruházást illető rész 91.573.328.- Ft.

Évnyitó:

A további fotók megtekinthetők
megtekinthet
a www.okanysarker.hu oldalon
Távolugrás
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
III. helyezett:
IV. helyezett:

Tárnok Péter 6. osztály
Kiss Noémi 6. osztály
Szalazsán Róbert 5. osztály
Bordás Renáta 8. osztály
Sárosi Vanessza 7. osztály

60 m futás:
I. helyezett:
II. helyezett:

Kiss Noémi 6. osztály
Tárnok Péter 6. osztály

1600 m futás:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett.
IV. helyezett:

Bordás Renáta 8. osztály
Tárnok Péter 6. osztály
Egri Krisztián 6. osztály
Tóth Sándor 5. osztály

Kislabda dobás:
I. helyezett:
Bordás Renáta 8. osztály
osztál
II. helyezett:
Tárnok Péter 6. osztály
III. helyezett:
Kóra Sándor 5. osztály

Iskolafelújítás:

Súlylökés:
II. helyezett:

Bordás Renáta 8. osztály
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„100
100 éves a REAC”
jubileumot jelképező
jelképez
labdarúgó tornán, Budapesten,
„aa legjobb kapus”
kapus
címet
Pulyka Szebasztián nyerte el.

MEGHÍVÓ
az oklevelesek kis csapata
1. osztály és 3. osztály látogatása a könyvtárban
A Népmese Napja alkalmából 2012. október 2-án,
2
kedden a 2. osztályt hívta meg a Községi Könyvtár
egy rendhagyó
agyó irodalomórára. A gyerekek
csapatokban vetélkedtek, meséket dolgozva fel:

A Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért
Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
2012. október 2626-án pénteken 17 órakor tartandó
„Bemutatkozik az iskola”
című műsoros estjére.
Helye: Sportcsarnok
Belépő:
felnőtteknek: 400.400.- Ft, gyerekeknek: 200.200.- Ft
Tombola:100.-- Ft
Tombola:100.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk.
A műsor szünetében büfé üzemel.
üzemel.

Az
Országos
Könyvtári Napok
keretén belül „Az
„
aktív idősödés
id
és
a nemzedékek
közötti
szolidaritás
európai
éve
2012”
elnevezéssel játszóház volt a 3. osztály tanulóinak.
Egy kellemes délelőttöt
ttöt töltött együtt a két
generáció.

Október 6-ii ünnepség:
Az iskola tanulói méltóságteljesen emlékeztek meg
az aradi vértanúkról.

A megemlékezés percei

Tisztelettel:
az Alapítvány kuratóriuma

Szeptember 3-án
án kezdtük a nevelési évet. Már a
második héten több programot is szerveztünk a
gyerekeknek: szeptember 10-én
10
a „Hinta-palinta”
társulat egy zenés előadással
őadással szórakoztatta a
gyerekeket, szeptember 11-én
11
pedig a Gyulai
Városerdőbe
be tettünk egy kirándulást. Mindkét
programot az Integrációs pályázaton nyert
összegből fizettük.
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Véradás
A 2012. szeptember 11-én,
11
kedden megtartott véradáson 28
fő vett részt, köszönjük a
véradóink önzetlen segítségét.
A legközelebbi véradás:
2012. december 4-én,
én, kedden a Községi
Könyvtárban lesz.
A

Népmese
Napja
alkalmából
2012. október
2-án, kedden
10:00 órakor
invitáltuk a 2.
osztályosokat,
egy kellemes
délelőttre,
ttre, amikor is csapatban híres meséket
dolgoztak fel, különféle feladatokat oldottak meg.
2012-ben
ben október 1-7.
1 között
került
sor
az
Országos
Könyvtári Napok eseményeire
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával,
melyhez
a
Községi
Könyvtár
is
csatlakozott.
Ebben az évben az Összefogás programsorozat az
Európai Unió „Az
Az aktív idősödés
idő
és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai éve
2012” eseményeihez kapcsolódott. Az elmúlt hét
igazi szép őszi napjaiban, október
któber első
els hetében
olyan rendezvényekre került sor a könyvtárban,
melyek felhívják a figyelmet arra, milyen alapvető
alapvet
szerepe van a könyvtáraknak a tartalmas időskorra
id
való felkészülésben. Naponta más-más
más témakörhöz
kapcsolódva kiállításra, beszélgetésre,
beszélgeté
előadásra,
kézműves
ves
foglalkozásra,
jógafoglalkozásra,
irodalmi pályázatra, olvasáshoz kötődő
köt
játékra,
vártuk az érdeklődőket.
2012. október 3-án,
án, szerda, de. 10:30 órakor Dr.
Szabó László
zló nyugdíjas háziorvos, mint aktív
nyugdíjas, az őket érintő problémákról átélt
tapasztalatként tudott beszélni. Az időskor
id
szépségeiről,
l, s a korból adódó veszélyekr
veszélyekről
egyaránt
beszélt,
érintve azokat
a sarkalatos
problémákat,
amikre ebben
a
korban
különösen

ügyelni kell. Ezt követően
követő
Diósi Károlyné
élelmezésvezetőtől „Az
Az egészséges táplálkozással
kapcsolatos” sok-sok
sok jó tanácsokat hallhattunk.
Mindazok, akik megtisztelték jelenlétükkel
rendezvényünket, hasznos tanácsokkal, apró
fortélyokkal
felvértezve
folytathatják
mindennapjaikat. Az érdeklődők
érdekl
szép számmal
érkeztek, jelezve, hogy ez egy olyan téma, amire
sokan kíváncsiak. Ezen a napon volt még: ingyenes
vérnyomásmérés, gyógyászati segédeszközök,
gyógynövény készítmények bemutatás, árusítás.
2012. október
5-én, pénteken
10:00 órakor a
generációk
együtt, a 3
osztály és a
felnőttek
Játszóházon
vettek
részt,
termésekből
virágot és mobiltelefon
telefon tartót készítettek. Örültünk,
hogy ezen a héten többen meghallották
hívogatásunkat, s a sokféle bölcsesség mellett
mellet
nemzedékrőll nemzedékre szállt a szlogen:
Időskorban
skorban
is
könyvtárban!

aktívan,

találkozzunk

a

Pályázat
A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdetett a
hazai közművelődési
dési könyvtárak számára, hogy
könyvadománnyal támogathassák a határon túli
magyar testvérintézményüket.
érintézményüket.
A „Testvérkönyvtár-segítő
segítő program” - címmel
meghirdetett pályázaton Apátkeresztúr település
könyvtári állományának fejlesztésére a Községi
Könyvtár is megméretteti magát. A pályázati
eredményhirdetés október végén várható.

Főzőnap
A
Szabad
Generáció
Alapítvány
szervezésében
immár második alkalommal
sikerült megrendeznünk az
egészségtudatos főzőbemutatót.
f
Fő témánk népbetegségekben
(magas vér-nyomás,
nyomás, cukorbetegség, keringési
problémák) szenvedő betegek, illetve a betegségek
meg-előzésére
re vonatkozó életmód tanácsadás
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nyújtása, illetve az egészséges ételekkel való
ismerkedés.
Egy kisebb beszélgetés után sikerült elkezdenünk a
menüsor összeállítását. A desszert elkészítésével
kezdtük, mivel ez egy olyan indiai édesség
(Dvaraka burfi), melyet kihűlve kell fogyasztani. A
levesünk egzotikus fűszeres sütőtökkrém leves volt,
majd ezután fogtunk hozzá a szójaszeletes
főételhez, mely gombás sajtszószban volt tésztás
körettel, többféle salátával tálalva. Miután
mindnyájan elkészítettük a különféle ételeket,
közösen el is fogyasztottuk. Összességében
mindenkinek nagyon ízlettek a különféle ételek és a
20 fő résztvevő elmondása alapján senki nem volt
éhes aznap. Mindenkinek a saját érdeke a maga
egészsége, így egy kis odafigyeléssel legalább,
hetente ha egyszer húsmentesen is táplálkozunk,
akkor már tettünk valamit az egészségünkért, illetve
a betegségek kialakulása ellen.

KÖSZÖNET a véradóknak
“Az a kis szúrás, ami ér
semmi ahhoz képest, mint
amekkora segítséget nyújt
MÁSOKNAK...”
Károlyi Mihály Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út
53. sz. alatti lakos köszönetét fejezi ki mindazoknak
a véradóknak az önzetlen segítségnyújtásukért, akik
betegsége folytán a Gyulai Véradó Állomáson vért
adtak részére. Köszönetét fejezi ki továbbá azoknak
is, akik segítségére siettek, de valami ok folytán a
véradó állomás a felajánlásukra nem tartott igényt.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: Oroszi Csaba és Fazekas Mónika
lánya Nóra, Durkó Imre és Szigeti Piroska
lánya Diána Éva, Balogh Tamás és Püski Edit
fia Zétény.
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekeik felneveléséhez.
Halálesetek: Győrfi Imre (1928), Oroszi Gábor
(1946), Gurzó János (1950), Csótya Mihály
(1953), Kádár Józsefné (Mráz Irén 1932), Barna
Imre (1961), Ungor Benedekné (Nagy Julianna
1926), Patkás Jánosné (Kondorosi Ilona 1921),
Viczellár József Lajos (1951).
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az
elhunyt hozzátartozóinak.

“Az élet egy angolkeringő, mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ, hogy kivel táncolod
végig.”
(Goethe)

Tokai Gábor
és
Horváth Róza

Sarkadkeresztúr, Dózsa Gy. u. 3. sz. alatti
lakosok 2012. október 19-én ünnepelték
házasságkötésük 55. évfordulóját.
Sok éve már, hogy egybekeltetek, örömben,
bánatban együtt küzdöttetek. Ha baj ért
bennünket, óvtatok, védtetek, ezért most így
mondunk köszönetet. Köszönjük a sok jót, mit
kapunk tőletek. Köszönjük, hogy felneveltetek
és mindvégig segítettetek, ily módon kérjük a
jó Istent, sokáig éltessen titeket...
Fiaitok:
Gábor, János és Zoltán családjaikkal együtt
Az önkormányzat nevében a házassági évforduló
alkalmából még nagyon sok boldogságot, erőt,
egészséget kívánunk!

Halljad meg szerető szívem szavát, mely boldog
születésnapot kíván. Kérem a jó Istent, adjon erőt,
egészséget, tartson meg nekem és szeretteidnek
sokáig Téged!

Fazekas Géza
2012. augusztus 31-én
ünnepelte 73. születésnapját.
Ebből az alkalomból
szeretettel köszönti felesége,
Eszti,
annak családjai, az unokák és a dédunokák

HALOTTAK NAPJA
Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben,
temet
s
alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az
ima és az elhunytak emlékének időszaka.
id szaka. A múltat nem feledhetjük – ez a
visszatekintés és a jövő
jöv parancsolata.
Az, hogy túlteszed magad rajta, nem jelenti azt, hogy elfelejted,
elfelejted nem jelenti azt, hogy
hűtlen
tlen leszel az érzéseidhez, csak annyit jelent, hogy tűrhető
t rhető szintre csökkented a
fájdalmad, egy olyan szintre, ami nem tesz tönkre. Tudom, hogy pillanatnyilag
elképzelhetetlen, hogy túltedd magad rajta. Lehetetlen. Felfoghatatlan.
Felfoghatatlan. Elképzelhetetlen. Nem akarsz túl lenni
rajta. Miért is akarnál? Nem maradt neked más, csak ez. Nem kellenek a kedves szavak, nem érdekel, mit
gondolnak vagy mondanak mások, nem akarod tudni, hogy őkk mit éreztek, amikor elvesztettek valakit. Ők nem te
vagy, igaz? Őkk nem érzik azt, amit te. Az egyetlen dolog, amit akarsz, az, amit nem kaphatsz meg. Elment. Sosem
jön vissza. Senki sem tudja, milyen érzés. Senki sem tudja, milyen az, kinyújtani a kezed, és megérinteni valakit,
aki nincs ott és soha nem is lesz.
z. Senki sem ismeri ezt a betölthetetlen űrt. Senki, csak te.
(Kevin Brooks)

A szeretet lángjai
Felgyúltak ma a szeretet lángjai;
Azt üzenik: Nem felejtettünk el benneteket!
Erősebbek most a szív fájdalmai
És sűrűbben
bben hullatjuk a könnyeinket.
Magával ránt a múlt és képeket tár elénk,
Emlékkockák
lékkockák millió ködös fátylából
Fakó, ismerőss hangfoszlányt hallunk még.
Elsuttogunk egy fohászt szeretteinkért,
Ahogy minden évben tesszük halottak napján.
Néha még ránk tör az örök kérdés: Miért? Miért?...
De nem köthetjük össze az élet szakadt fonalát.
fo
Látjuk a szeretett arcokat: ki rokon, ki barát,
S bár távolinak tűnnek,
nnek, oly homályos a kép,
Őkk talán vigasztalva fogják az itt maradtak vállát.
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DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS PROGRAM
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a 2013. évben – elősegítve a televíziózás 2014. december 31.
napjáig esedékes országos digitális átállást a Magyarország területén élő szociálisan rászorult
háztartások tévékészülékeinek a digitális adások vételére való alkalmassá tételéhez állami program
keretében nyújt támogatást. Az állami támogatási programban az jogosult részt venni, aki amellett,
hogy kizárólag analóg földfelszíni adás vételére alkalmas televíziókészülékkel rendelkezik, szociálisan
rászorulónak is minősül.
(a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvény értelmében legkésőbb 2014. december 31-ig
végre kell hajtani az országos digitális átállást. Ennek során a hagyományos földi sugárzású televíziós
műsorszórás helyébe a lényegesen több csatorna jobb minőségben történő átvitelére alkalmas digitális
technológia lép. Ez a változás azokat a háztartásokat érinti, ahol hagyományos földfelszíni vétellel televízióznak.
A digitális adásokat a hagyományos televíziókészülékek nem tudják megjeleníteni, ezért ezeknek a
háztartásoknak speciális vevőkészülékre, esetenként új antennára van szükségük ahhoz, hogy továbbra is
foghassák a földfelszíni adást.)

A támogatásra jogosultság feltételeinek tisztázása érdekében a program felmérési szakasza során
kérdezőbiz6tos keresi majd meg személyesen a szociális rászorultakat. Ezt követően a program
második, telepítési szakaszában a jogosultak választása alapján a szerelők felszerelik a digitális
sugárzás vételére alkalmas berendezéseket (dekódert, antennát), vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnál regisztrált digitális műsorterjesztő szolgáltató üzembe helyezi a támogatott
műsorcsomagot tartalmazó szolgáltatását.

ERZSÉBET-utalvány
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők részére
Ezúton értesítjük a Szülőket, hogy 2012. október
1-től módosult a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt), illetve a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet (Gyer.) pénzbeli támogatást érintő
rendelkezései. A Gyvt. 20/A. §. (1) bekezdése
alapján „A települési önkormányzat jegyzője
annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága
a) tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a
tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra
készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A megigényelt Erzsébet-utalványokat november
24-ig a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. juttatja el
az önkormányzat részére, melyek jogosultak
részére történő kézbesítéséről – igazolható
módon – a jegyző gondoskodik.

H U M O R
Utolsó szó:
- Én, ha az anyósommal veszekszem, mindig enyém
az utolsó szó!
- És mit mondasz neki?
- Igen mama!
*****
- Hogy hívják a mozigépész feleségét?
- ???
- Matiné.
*****
- Melyik feleség nem bánja, ha a férje falja a nőket?
- A kannibálé!
*****
Kocsmában az egyik fickó a másiknak:
- Tegnap megtettem az első lépést a válás felé.
- Ügyvédet fogadtál?
- Nem, megnősültem...
*****
A kisfiú megkérdezi az édesapját, aki a konyhában
mosogat:
- Apa! Mi az, hogy bigámista?
- Bigámista? Az olyan férfi, aki kétszer annyi edényt
mosogat, mint én!
*****
- Gyere, drágám, nézzük meg a medvéket, olyan
aranyosak a kis bocsok!
- Én inkább a majmokat nézem meg.
- Utálatos vagy! Te mindig csak magadra gondolsz!

