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Majtényi Erik: A tavasz 

Csipkés rüggyel, 
madárfüttyel 
köszön rám, 
köszön rád, 

s majd egy reggel, 
ha víg kedvvel 
jól megráz egy 

almafát, 
és a fáról, 

minden ágról 
szirmok fellege havaz, 

földön-égen 
csodaszépen 

tündöklik fel a tavasz. 

    

    

    

 

MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. március 28-án tartott soros ülésen első 
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között hozott 
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 
 
● Március 12-én a DARFÜ és a MÁK részéről ellenőrzésre 
került a 2009. évben kezdődött „Út a munkához” 
közfoglalkoztatási program. Az ellenőrzés során hiba nem 
merült fel. 
 
● Március 14-én megtartásra került a március 15-ei 
ünnepség, az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. 
A megemlékezés az időjárásra való tekintettel a 
sportcsarnokban került megrendezésre, ahol a koszorúzás 
kivételével forgatókönyv szerint lett megtartva az ünnepség.  
 
● A Széchenyi u. 4. sz. alatti szolgálati lakás felújítása, mely 
ifjúsági és közösségi színtér névre hallgat, jó iramban halad, 
reményeink szerint a belső munkálatok április 10-ére 
kivitelezésre kerülnek.  
 
● Az elmúlt héten útjára indult az első osztályosok 
úszótanfolyama, melyben az önkormányzat kisbusza 
közreműködő szerepet vállalt a Képviselő-testület ígéretéhez 
híven.  
 
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
Sarkadi Rendőrkapitányság tájékoztatóját hallgatta meg a 
közrend, közbiztonság helyzetéről. 
 

 
Auer György r.alezredes, kapitányságvezető a 
beszámolóját a következőkkel egészítette ki:  
Sarkadkeresztúr község 2012. évi közbiztonsági 
helyzetéről az alábbiakban foglaltak szerint 
tájékoztatom az önkormányzati képviselő testületet.  
Fő célunk, hogy a rendőrkapitányság illetékességi 
területén fenntartsuk a közrendet – közbiztonságot, 
növeljük az itt élő lakosság biztonságérzetét, erősítsük a 
személy- és vagyonbiztonságot, javítsuk közterületeink 
rendjét, a közúti közlekedés biztonságát.  
A fenti célok megvalósítása során arra törekedtünk, 
hogy továbbra is megőrizzük a lakosság bizalmát, 
támogatását. A megye 370 ezres lakosságának mintegy 
6%-a – 20 ezer fő – él a rendőrkapitányság 501 km2-es 
illetékességi területén, Sarkadkeresztúron 1.495 fő.  
A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi 
területének – így Sarkadkeresztúr – közrendje, 
közbiztonsága továbbra is kiegyensúlyozott, súlyos, a 
lakosság biztonságérzetét tartósan negatívan 
befolyásoló bűncselekmények, események nem 
történtek. Az eredményes bűnüldöző és bűnmegelőző 
tevékenységünk érdekében együttműködtünk az 
önkormányzatokkal, a polgárőr szervezetekkel és 
határrendészeti kirendeltségekkel, valamint a 
biztonságukért tenni akaró helyi állampolgárokkal. 
Sarkadkeresztúr községben egy körzeti megbízott 
státusz van rendszeresítve, mely a kellő szakmai és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkező, helyben lakó 
kollégával, Puskás Sándor r. főtörzsőrmesterrel van 
betöltve. A regisztrált bűncselekmények közül 421-et 
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Sarkad városában, 185-öt a községekben követtek el), 
melyből 28-at Sarkadkeresztúron. A személyek elleni 
jogsértések száma 48-ról 69-re változott, ezen kategórián 
belül a szándékos testi sértések száma (2008-ban 11, 2009-
ben 39, 2010-ben 19, 2011-ben 23), 24-re változott. 
Sarkadkeresztúron 2012-ben személy elleni bűncselekmény 
miatt 1 esetben indult eljárás, zaklatás miatt. A településen 
közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 
elkövetés miatt egy esetben kellett eljárást kezdeményezni. 
Garázdaság miatt indított eljárás 2012-ben nem volt. 
Visszaélés okirattal bűncselekmény miatt nem indult eljárás. 
A vagyon elleni cselekményekből 260-at Sarkadon, 112-őt a 
községek területén követtek el, melyből 16-ot 
Sarkadkeresztúron (lopás 15 (ebből betöréses lopás 6), 
rongálás 1). Összességében megállapítható, hogy a Sarkadi 
Rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya az 
értékelt időszakban eredményesen és rendkívüli eseménytől 
mentesen teljesítette szolgálati feladatait. A 
rendőrkapitányság eredményessége egyes bűncselekmény 
kategóriákban mind megyei, mind országos szinten az elsők 
között szerepel. A regisztrált bűncselekmények száma, 
ugyanúgy, mint a vagyon elleni cselekményeké csökkent, 
azonban ezen belül emelkedett a lopásoké. A 2012. évben 
történt eseményeket és a jelentkező feladatok végrehajtását 
– figyelemmel az elmúlt évben végrehajtott komplex 
ellenőrzés megállapításaira – megállapíthatjuk, hogy a 
Sarkadi Rendőrkapitányság jó szinten hajtotta végre kitűzött 
céljait. Stratégiai célkitűzésünk nem változott: a mindenki 
számára elfogadható biztonság megteremtése és fenntartása, 
hogy törvényes keretek között működve, tevékenységünkkel 
mind jobban megfeleljünk a velünk szemben támasztott 
helyi társadalmi elvárásoknak. Az eredményeink azonban 
nem csak a rendőrök, a rendőrség érdeme, hanem az 
együttműködők, a törvénytisztelő és segítő állampolgároké 
is. Minden együttműködőnek, lakókörnyezetének biztonsága 
érdekében tenni akaró állampolgárnak segítségét 
megköszönöm, kérem, hogy a jövőben is legyenek 
segítségünkre, támogassák munkánkat. A rendőrkapitányság 
2013-ban is azért fog ténykedni, dolgozni, hogy az elért 
eredményeket megőrizze és illetékességi területének 
közrendje, közbiztonsága továbbra is jó színvonalú legyen, 
az állampolgárok kiegyensúlyozott közbiztonsági állapotok 
között éljenek, végezhessék munkájukat.  

A rendőrség beszámolója kapcsán a napirend részét képezte 
a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató:  

„Az 2011-es évi beszámoló óta a Polgárőr Egyesület 
taglétszáma nem változott, viszont az egyesület tagsága és 
maga az egyesület az elmúlt évben stagnált, sajnálatos 
módon a nagyobb rendezvényeken kívül szolgálatteljesítés 
csak csekély mértékben, vagy hatósági felkérésnek eleget 
téve történt. Az elmúlt évben módosításra került a 
Polgárőrségről szóló törvény, mely ez év január 1. napjától 
történő hatályba lépése újabb feladatokat és 
kötelezettségeket ró az egyesület/ek/re. Az egyesület 
vezetősége előre egyeztetett időben, de már ebben az évben 
összeült a megyei vezetéssel – megyei elnök úrral Gyarmati 
Sándorral – akivel – és akinek segítségével – újra a 
jogszabályoknak, Polgárőr törvénynek, stb. – megfelelően 
„tabula rasa”-val útjára indítjuk az egyesületet – az 

egyesületi életet, mivel lakossági szinten is igény van 
rá. Továbbá az egyesület alapító és aktív tagjai mellett 
több szimpatizáns is szeretné ezt az önkéntes 
tevékenységet végezni. Az előttünk álló feladatok 
között szerepel az alapító okirat módosítása-, az új 
polgárőr igazolványok megigénylése, együttműködési 
megállapodások aktualizálása, pénzügy rendbe tétele. 
Cél továbbra is az alapszabályunkban leírtak: a helyi 
bűnmegelőzés és a lakossági biztonságérzet fenntartása, 
illetve növelése, valamint vagyonvédelem. Önkéntes-
társadalmi munka, ezért fizetés továbbra sem jár, így a 
polgárőrök szabadidejükben teljesítenek szolgálatot. Az 
Egyesület tagjai részére a tagdíj továbbra is havi 200 Ft, 
viszont a fizetési morál, mint ahogyan az egyesület 
tevékenysége is az elmúlt évben stagnált. Az Egyesület 
a befizetett tagdíjból, természetes és jogi személyektől 
kapott adományokból, adó 1 %-ból tartja fenn magát. 
2012. évben legfőbb bevételét az adó 1 %-ának 
felajánlásából kapott pénzeszköz képezte. Egyesületünk 
vállalja továbbra is, hogy az Önkormányzat 
rendezvényeit, ünnepségeit biztosítja, valamint 
alapszabályunkban foglaltaknak megfelelően 
Sarkadkeresztúr Község Közigazgatási területén járőr, 
figyelő szolgálatot vállalunk a lakosság és a település 
biztonsága érdekében.  A falu lakosságának érdekeit 
képviselve együttműködünk több helyi civil 
szervezettel, civil szervezetekkel, egymás 
rendezvényeire kölcsönös meghívást kapunk. 
Együttműködési szerződésünk újrakötésre fog kerülni a 
Sarkadi Rendőrkapitánysággal. A Sarkadi Rendőr-
kapitánysággal továbbra is jó az együttműködés, 
kiemelkedő kapcsolat áll fenn - viszont a közös 
szolgálatvállalás jelentős mértékben csökkent, a helyi 
Postával a kapcsolattartásunk jó.” 
 
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta, mind a 
rendőrség, mind pedig a polgárőrség további 
munkájához sok sikert, erőt, egészséget kívánt. 
 
A harmadik napirend  keretében a képviselő-testület a 
bejelentések között elfogadta az Óvoda Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá a 2013. 
április 1-jétől alkalmazandó óvodai, iskolai, felnőtt és a 
szociális étkeztetés nyersanyagnormáiról és a fizetendő 
térítési díjakat az alábbiak szerint: 
 
Megnevezés Fizetendő tér. díj 
Óvodai ellátottak 279.- Ft 
Iskolai, napközi ellátottak 352.- Ft 
Iskolai ebéd 254.- Ft 
Idősek Klubja ellátottak 510.- Ft 
Szociális étkeztetés 410.- Ft 
Felnőtt étkezők 630.- Ft 
Vendégétkezők 693.- Ft 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a mikro 
társulásról szóló megállapodást a közös szociális 
hálózat működtetésére Sarkadkeresztúr - Kötegyán 
Önkormányzatok között a szociális ellátások magasabb 
szintű normatíva igénylése céljából. 
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Szintén a bejelentések között a képviselő-testület elfogadta a 
közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
A képviselő-testület a napirend keretében megtárgyalta azt a 
lakossági és vállalkozói megkeresést, mely a községben 
mozgóárusítással foglalkozó vállalkozók tevékenysége ellen 
irányult. A bejelentés kapcsán a képviselő-testület felkérte 
Dr. Tóth Albert jegyzőt, hogy keresse meg a mozgóárusokat 
abból a tekintetből, hogy tevékenységük során halkabban 
zenéljenek, és ezzel ne zavarják a lakosság nyugalmát. A 
Sarkadkeresztúri Kereskedői Csoport nevében benyújtott 
kérelem ügyében úgy határozott, hogy a lakosság nagy 
részének igénye van a mozgóárusok által nyújtott 
szolgáltatásra. A képviselő-testület javasolja a kereskedői 
csoportnak, hogy termékeiket próbálják meg azon az áron 
értékesíteni a lakosság részére, mint a mozgóárusok, és 
akkor a lakosság tőlük fog vásárolni.                                 

 
 

Március 15-i ünnepség: 
Felsős tanulóink színvonalas műsorral készültek az 
ünnepségre. Így emlékeztünk meg az 1848-as szabadságharc 
és forradalom áldozatairól. Köszönjük a gyerekek és 
felkészítő tanáraik, Kincses Károlyné és Jováné Baracsi 
Ildikó kitartó munkáját. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztályok közötti labdarúgó torna: 
I. helyezett: 5. osztály csapata 
II. helyezett: 6. osztály csapata 
III. helyezett: 8. osztály csapata 

 

Osztályok közötti kézilabda torna: 
I. helyezett: 8. osztály csapata 
II. helyezett: 7. osztály csapata 
III. helyezett: 6. osztály csapata 

Gólkirálynő címet Bordás Renáta 
8. osztályos tanuló kapta. 

 

Sulikupa Okány: 
A hagyományosan évente megrendezésre kerülő 
fociversenyen iskolánk fiúcsapata az előkelő III. helyen 
végzett: Gratulálunk nekik és testnevelő tanáruknak 
Zvolenszki Editnek! 
 

Olvasóvetélkedő: 

Hagyományainkhoz híven ismét megrendeztük alsós 
tanulóink számára az Olvasóvetélkedőt, amely iskolánk 
egyik „Jó gyakorlata”. Előzetes feladatként a gyerekek 
egy mesét kaptak, melyet az osztályfőnökkel közösen 
elolvastak, megbeszéltek. Ez a történet került 
feldolgozásra és ebből lettek összeállítva a 
versenyfeladatok. Vegyes csapatokat alkotva ügyesen 
oldották meg a gyakorlatokat. Nagyszerűen telt el a 
délután. A gyerekek jutalomként kekszből készült 
finomságot kaptak, melyet Szilágyiné Varga Tímea és 
anyukája készített el. Az alapanyagokat a 
Diákönkormányzat vásárolta. Köszönjük Nagy 
Sándorné Julika néninek a vetélkedő összeállítását. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hagyományőrző Matematika verseny: 
A Sarkadon megrendezésre került versenyen 3 tanulónk 
képviseltette magát. Kónya Vivien 7. osztályos tanuló 
II. helyezést ért el! Felkészítő pedagógus: Petrusán 
Jánosné. Gratulálunk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katasztrófavédelmi verseny: 
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 
rendezett felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági 
verseny helyi fordulóján iskolánk csapata az előkelő I. 
helyezést érte el. Így bejutottak a megyei versenyre.  
Csapattagok: Megyesi Ákos, Rácz Máté, Juhász 
Krisztián, Szekeres Martin. Felkészítő pedagógus: 
Csotyéné Baráth Erzsébet. Gratulálunk nekik! Jó 
felkészülést kívánunk a megyei versenyre! 
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„Év hangja” szavalóverseny: 
 
A költészet napjához kapcsolódva a Bartók Béla Művelődési 
Központ és Könyvtár az idei évben is megrendezte „Az év 
hangja a Sarkadi Kistérségben” című szavalóversenyt. A 
döntőbe hat versenyző jutott be. A következő szép 
eredmények születtek: 
Szilágyi Rudolf 5. osztályos tanuló I. helyezett 
Képe Tibor 7. osztályos tanuló II. helyezett 
Bordás Renáta 8. osztályos tanuló III. helyezett  
Hegedüs Kata 2. osztályos tanuló IV. helyezett 
Nagy Eszter 4. osztályos tanuló IV. helyezett 
Gurzó Norbert 2. osztályos tanuló IV. helyezett lett. 
 
Meg kell említenünk, hogy a versenyen 137 nevezés közül 
születtek ezek a szép eredmények. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
További fotók megtekinthetők a www.okany-sarker.hu 
honlapon. 
 

 
 
A hagyományokhoz híven, március 26-27-én Húsvéti 
kézműves játszóházat tartottunk, a Községi könyvtárban. 

Nagy 
érdeklődés 

volt most is 
a szülők 

részéről. 
Kis 

tojástartó 
kosarakat 

és asztali 
díszeket 

készítettek a gyerekek a szülőkkel együtt. Volt verselés, 
locsolkodás és tojáskínálás is. A csemegét és az innivalót a 
Szülői Munkaközösség vásárolta.  Köszönjük Puskásné 
Julikának, hogy most is biztosította a könyvtárban a helyet 
számunkra. 
 

Alapítványi est 
 

A hagyományokhoz híven, ebben az évben is megrendeztük 
Jótékonysági Alapítványi estünket. Az óvodásokon kívül 
több kívülálló fellépő is szerepelt. Nagyon kellemes és 
hangulatos estét töltöttünk el. Ezúton is szeretnénk minden 
kedves támogatónknak hálás köszönetünket kifejezni, hogy 

fellépésükkel, adományaikkal, segítségükkel 
hozzájárultak az est sikeréhez! Az est bevétele 
300.000.-Ft lett.  
 

Óvodai beiratkozás 
 
Az óvodai beiratkozás időpontja: április 29-30., 8-14 
óráig. Azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik 2013. 
december 31-ig betöltik a 3. életévüket.  
Az óvodai felvétel feltétele: 

• ágy- és szobatisztaság 
• egészséges (orvosi igazolást hozott) 

A beiratkozáshoz szükséges: 
• lakcímkártya 
• születési anyakönyvi kivonat 
• gyermekvédelmi kedvezményre jogosító 

határozat 
Az új gyerekek felvétele 2013. szeptember 1-jétől 
folyamatosan történik. 
 

Óvodai-iskolai térítési díjak befizetése a 
Napközi Konyhán. 

 

Május 6-május 7.  8-10 óráig 
Június 6-június 7.  8-10 óráig 

 

 
 

Az Év Hangja 
A Bartók Béla Művelődési Központ és 
Könyvtár az idei évben is meghirdette az 
„Év hangja a Sarkadi Kistérségben” című 
szavalóversenyét. A nemes versengésre 

összesen 137 nevezés érkezett. Az általános iskolás 
korosztálytól kezdve egészen a nyugdíjasokig, minden 
versszerető aktivizálta magát. A legtöbb nevezés 
Sarkadról érkezett, de neveztek Sarkadkeresztúrról, 
Kötegyánból és Biharugráról is. A szavalók márciusi 
hónapban, 2 napon mérték össze tudásukat, hat 
korcsoportban. A szakmai zsűri tartott válogatást, így 

juttatta tovább a döntőbe a 
versenyzőket, korcsoportonként 5-5 
főt. Bordás Sándorné a nyugdíjas 
korcsoportba jutott tovább. A 
döntőre 2013. április 10-én, szerdán 
9:00 órakor került sor, amikor 
kiderült, hogy ki viszi el az idén a 
vándorserlegeket, azaz ki az „Év 
hangja a Sarkadi kistérségben”, a 
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saját korcsoportjában. Bordás Sándorné a korcsoportjában 
II. helyezést ért el. 
Gratulálunk és további sikeres eredményeket kívánunk! 
 

Illusztrációs pályázat Weöres Sándor tiszteletére 
 
Weöres Sándor író, költő műfordító születésének 100. 
évfordulója alkalmából Tarka  forgó illusztrációs pályázatot 

hirdet óvodásoknak, valamint az általános 
iskolák első és a második osztályos tanulói 
számára a Sarkadkeresztúri Községi Könyvtár. 
Nekik szól a következő üzenet! Weöres 
Sándor sok mindenre megtanított bennünket:  
Tőle tudjuk például, hogy a vásárba ment 
Csimpilimpi, a pocok ára hat peták, kutyatárat 

nyitott Kutyafülű Aladár, Sehallselát Dömötör pedig olyan 
buta, mint hat ökör. Egyszer meg ez a Sándor bácsi jól 
felültette Haragosit a kocsira és a lovak közé csapott, majd 
felbosszantotta Liba péket a megégetett kenyérrel, aztán 
megírta Bábos Dorka, Ékkő Lola, Árnyék Kata, Bóbita 
történetét, valamint az ég és föld, az állat- és növényvilág 
összes csodáját. Most rajtunk a sor, mutassuk meg: 
milyennek látjuk mi ezeket a szereplőket, mesefigurákat, 
szellemlényeket, furcsa eseteket – rajzoljuk le, fessük meg a 
költőtől kapott „tarka forgó” szirmait! Ismerősen dúdoljuk 
több megzenésített dalait. A Tarka  forgó címmel 
meghirdetett pályázatra jelentkezni Weöres Sándor egy 
szabadon választott versének – bármilyen technikával 
készült,  A/4-es méretű – illusztrációjával lehet.  
Beküldési határidő: 2013. május közepéig A legsikerültebb 
alkotásokból kiállítás nyílik a Községi Könyvtárban, a 
legszebb, legötletesebb alkotások készítői jutalmat kapnak. 
Minden résztvevőnek eredményes munkát kívánunk! 
2013. április 12-én, pénteken Okányban megtartott Lovas 
Endre Emlék-szavalóversenyen vettünk részt olvasóinkkal. 
A felnőtt kategóriában a szakmai zsűri döntése alapján 
Bordás Sándorné a III. helyezést érte el. Gratulálunk! 
 

 
Újrahasznosítható anyagokból, hulladékokból készült 
lakberendezési tárgyak, táska, takaró, kosár kiállítás látható 
a Községi Könyvtárban. A kiállítás két hétig látható. A 
kiállítási anyagot okányi lakosok állították össze:  
Deák László, Diriczi Mihály, Móga Szabolcs. Továbbá a 
kiállítás időtartalma alatt gyűjtjük továbbá műanyag csoki 
csomagolásokat, és chipses zacskókat is, amit egy nagy 
újrahasznosító cégnek beküldve új használati tárgyakat 
gyártanak belőle. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Posta informatikai fejlesztése 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Postán 
informatikai fejlesztésre kerül sor 2013. április 18-án, 
csütörtökön. Ezért ezen a napon a posta rövidített nyitva 
tartással, 8.00-10.00 óra között áll ügyfelei 
rendelkezésére. 2013. április 19-től továbbra is a 
megszokott rend szerint várja ügyfeleit. Megértésüket 
kérjük. 
 

Kerékpározz a szegény gyerekekért! 

Időpontja: 2013. május 25. 
(Rossz idő esetén június 8-ára módosulhat) 

Kötegyán Község, Nagyzerind Község, Sarkad Város és 
Keményfok Község Önkormányzatának segítő 
közreműködésével kerül megrendezésre a Kézfogások 
Kötegyán-Nagyzerind Jótékonysági Kerékpártúrára, 
amelynek részvételi díjai a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványon keresztül nehéz sorsú, szegény gyerekek 
lesznek felajánlva. A jótékonysági túra részvételi díja: 
felnőtteknek 1.000.- Ft, általános és középiskolás 
diákoknak 500.- Ft. Jelentkezési határidő: 2013. 
május 20. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a 
sarkadkeresztúri önkormányzatnál kaphatnak.  
 

Tévhitek és igazságok a szennyvíztisztító 
telep és csatornahálózat építéséről 

 
A történet még az előző ciklusban (2006-2010) 
kezdődött, amikor az akkori képviselő-testület és a 
település vezetői megszavazták és eleget tettek romániai 
testvértelepülésünk Cséffa község felkérésének. A 
felkérés célja és témája egy határon átnyúló pályázati 
lehetőségről szólt a HURO 2007-2013. program keretén 
belül, amelyből 2.000.000.- Euro kinyerhető 
pénzeszköz állt rendelkezésre. A projekt célja a 
szennyvízkezelésről szólt, mely program keretén belül 
Cséffa község egy szennyvíztisztító telepet és a hozzá 
tartozó csatorna megépítését tűzte ki céljának 
megközelítőleg 1.270.000.- Eu összegben, míg a 
fennmaradt mintegy 730.000.- Eu-ra a magyar partner – 
Sarkadkeresztúr község – lett jogosult (a pályázat 
pozitív elbírálása esetén). Sarkadkeresztúron ezen 
időszak előtt is volt már elképzelés a 
szennyvízkezelésről - tervek álltak rendelkezésre, így a 
testvér települési felkérésnek és a pénzeszköz 
figyelembe vételével a pályázathoz Sarkadkeresztúr 
község részéről a szennyvíztisztító telep tervei lettek 
benyújtva.    
A határon átnyúló pályázatnak köszönhetően megnyerte 
a település a pályázatot közösen Cséffa településsel, aki 
már 96 %-ban megépítette a szennyvíztisztító telepet és 
a csatornahálózatát. Községünkben ez még a mai napig 
nem sikerült, de most már – reményeink szerint - közel 
vagyunk a megvalósításhoz. A történethez 
hozzátartozik, hogy pályázat pozitív elbírálásáról 2010 
novemberében lett értesítve Önkormányzatunk. Ekkor 
továbbgondolva a lehetőséget, mivel a pályázatból 
adódóan felelősséggel tartozunk a romániai 
partnerünknek, így 2011-ben adódott egy lehetőség 
sikeres pályázat esetén  a 2000 fő lélekszám alatti 
települések részére az Unió 90 % támogatással 
támogatja a szennyvízhálózat megépítését. A maradék 
10 % önerő és hitelből lehet fedezni. Ezért kellett 
megalakítani a viziközmű társulatot. Ez a társulat úgy 
tudott létrejönni, hogy a településen ingatlantulajdonnal 
rendelkező természetes személyek és gazdasági 
társaságok (tagok) elhatározták megalakulását. Ehhez 
kétharmados többség kellett, ami meg is lett, így azok, 
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akik ellenezték vagy nem tudták eldönteni, hogy mit 
szeretnének, a törvény értelmében ők is automatikusan taggá 
váltak, és nem kell semmilyen szerződést kötni velük, 
vagyis rájuk ugyanolyan fizetési kötelezettségek várnak. 
Sajnos, vannak ingatlantulajdonosok, akik nem veszik 
komolyan a hozzájárulás fizetését, még úgy sem, hogy már 
kétszer felszólítottuk, de a harmadik felszólítás sajnos már a 
NAV (APEH) részéről fog menni, ugyanis ez 
köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható a 2003. 
évi CXII. törvény 161. §. alapján. Én arra kérném a tisztelt 
lakosságot, hogy tegyenek eleget fizetési 
kötelezettségüknek, és egymást nem vezessék félre téves 
információkkal. Amennyiben kérdésük, kérésük, kérelmük 
lenne, keressék fel a társulat irodáját és tegyék meg, ha 
lehetőség van rá, akkor a törvényben és az alapszabályban 
meghatározott módon segítünk. Szeretném tájékoztatni a 
lakosságot, hogy a szennyvízhálózat kiépítésére megnyertük 
a pályázati összeget, nettó 286.503.062.- Ft-ban. Erről 2012. 
október 1-jén lettünk tájékoztatva. Ezt a pénzt akkor adják a 
társulat számlájára, ha a tisztítótelep építése megkezdődik, 
vagy megépül. Akkor viszont 5 éven belül a település 50 %-
ának rá kell csatlakoznia és üzemeltetni kell a telepet. 
Jelenleg a környezetvédelmi hatóság kér hiánypótlást a 
szennyvíztisztító telepről.  
 
Tisztelt Keresztúri Lakosok!  
Mindenki tudja, hogy egyre több szennyvizet termelünk. Ez 
a szennyvíz nem kerül elszállításra, alánk folyik. Nyári 
esténként, ha valaki végigmegy a településen, iszonyatos 
bűz csapja meg az orrát és ez egyértelműen a szennyvíz 
közterületre való kivezetéséből adódik. Véleményem szerint 
ez környezetvédelmi és járványügyi szempontból sem 
megengedett. Valószínűsítem, hogy ezen hatóságok komoly 
pénzbírsággal fogják sújtani azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik továbbra is a közterületre 
engedik ki a szennyvizet. A szennyvízszippantás évről évre 
drágább, egyre nagyobb terhet ró a lakosságra. De ha nem 
szippant, és nem köt rá a csatornahálózatra, akkor 
talajterhelési díjat szabhatnak ki rá. Erre a 2003. évi 
LXXXIX. törvény és a helyi önkormányzati rendelet az 
irányadó. Gondoljanak arra, hogy a településen 
megkezdődnek a csatornázási munkák, akkor sok embernek 
munkát tudnánk biztosítani. A belvízproblémán is sokat 
javítana a szennyvízhálózat kiépítése. Az iskolában a 
gyerekeinket a pedagógusok környezettudatos nevelésre 
tanítják. Évről évre megemlékeznek a Föld és a víz 
világnapjáról. A hétköznapokon is számos lehetőségünk van 
a példamutatásra a környezetvédelem terén. A 
szennyvízhálózat kiépítése a közvetlen környezetünk 
védelmét jelenti. Hiszem, hogy Sarkadkeresztúr felnőtt 
lakossága is felismeri a lehetőséget, és ami éveken keresztül 
csak beszédtéma volt, most megvalósulhat. A politika az 
előítélet, a bizalmatlanság, az önös érdek nem kerekedhet 
felül a józanészen egy olyan horderejű kérdésben, mely a 
falu közösségét, illetve a jövő generációit hozhatja jó vagy 
rossz helyzetbe! Azt szeretném, hogy mindenki gondolja át 
újra, akik még nem támogatták, vagy hezitálnak a 
szennyvízhálózat kiépítéséről, hogy mi is a legfontosabb egy 
ember számára, csakis az EGÉSZSÉG. Ezért is kérek 
mindenkit, bár tudom, hogy anyagi szempontból nem 

könnyű a mai világban, de csatlakozzon a támogatók 
köréhez, mert az ember egészsége megfizethetetlen! 
Remélem hozzájárultam döntéshozataluk 
helyességéhez, melyet a vízgazdálkodásról szóló 
törvény és a kormányrendeletre építettem: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
- 160/1995. (XII.26.) kormányrendelet. 

                        Tisztelettel: Deák Imre, a társulat elnöke 
 

A szennyvíztisztító telepről… 
 

Tisztelt Sarkadkeresztúri Lakosok! 
A szennyvíztisztító telep projekt kapcsán az alábbiak 
szerint tudom tájékoztatni Önöket. Ahogyan azt Deák 
Imre a Viziközmű Társulat elnöke leírta településünk a 
HURO 2007-2013. projekt keretén belül 730.000.- Euro 
támogatást nyert egy biológiai (zöldnövényes – 
üvegházas) körteorganika technológiájú 
szennyvíztisztító telep megépítésére. A telep 
megvalósítása eredetileg a Czeglédi-tanyától mintegy 
200 méterre – a szőlőskert irányába került volna 
megépítésre önkormányzati területen, ám ez jelentős 
többlet költséget jelentett volna, ami a projektben nem 
foglaltatott benne – közművek (gáz, víz, villany, 
telefon) kiépítése, valamint a szilárd burkolatú úttest 
(kalkulált költség 20 millió Ft). Lehetőségként merült 
fel az eladóvá vált Czeglédi-tanya megvásárlása, mely 
közművesített, és a szilárd burkolatú út kiépítése is 
költségek szempontjából jelentősen kevesebbe kerül, 
maga az épület pedig a telep kiszolgáló egységeként 
funkcionálhat. Az Önkormányzat a Czeglédi-tanyát 
megvásárolta 6 millió Ft-ért. Innentől kezdve viszont 
megváltozott a létesítési helyszín, melyet rendezni 
kellett, és ez jelentős időt vont el. Az új helyszínből 
adódóan új vízjogi létesítési engedély kikérése a 
Környezetvédelmi Hatóságtól, melynek ügyintézési 
határideje 60 nap, mely 30 nappal meghosszabbítható, a 
hiánypótlás elrendeléséről nem is beszélve, mely 
szintén további napokat jelentett. Az engedély kiadása 
viszont csúszik – csúszik. A hiánypótlási eljárás és 
engedélyezési procedúra keretén belül az akkori Békés 
Megyei Vízművek Zrt. szakhatóságként lett bevonva, 
akik azt mondták, „hogy mivel régiek a tervek, a 
jelenlegi kor követelményeinek és jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kell megépíteni a tisztító 
telepet”.  A technológiát adó Veolia Kft. Budapestről, 
azt mondta, hogy a Vízművek által kért plusz dolgok 
(58. pontban felsorolva) plusz 40 millió forintot 
foglalnak magukba. Ekkor jött a technológiamódosítás, 
mint egy lehetséges megoldás, ugyanis a plusz 40 millió 
Ft – nem áll/t/ rendelkezésre. A Veolia Kft. átadott egy 
másik technológiát, ami A2/O névre hallgat, hasonló az 
előzőhöz, mert ugyanúgy biológiai lebontású, és ez a 
technológia a számítások szerint belefér a megnyert 
pénzösszegbe. Az előző hiánypótlási eljárás keretén 
belül kértem, hogy az eljárást zárják le, és az új 
technológiára módosítsunk. Ennek az ügyintézése már 
ez év március 31-e volt, addig kellett pótoljuk a 
hiányosságokat, mert itt is lett elrendelve a 
Környezetvédelmi Hatóság részéről hiánypótlás. Az 
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Alföldvíz Zrt. illetékeseivel egyeztetve áttekintettük azokat 
a szempontsorokat, elemeket, melyek kötelezően 
megvalósítandóak, elhagyhatóak. Újváry István tervező úr 
által a hiánypótlás összeállításra került, határidőn belül, így 
ezek függvényében várjuk, hogy mihamarabb kiadásra 
kerüljön a vízjogi létesítési engedély, melynek birtokában 
elindulhatna az a folyamat, melyre oly régóta várunk. 
Többen tették már fel azt a kérdést, hogy hol van az a pénz, 
amit megnyertünk a telepre!? Erre a válasz – a közreműködő 
irányító hatóság a VÁTI Nonprofit Kft. –Budapest - az aki 
az egész projektet felügyeli, engedélyezi és finanszírozza. A 
leírtak függvényében a szennyvízcsatornázásról, addig, míg 
a tisztító munkálatai el nem kezdődnek, addig csak feltételes 
módban beszélhetünk.  
                                            Bakucz Péter polgármester 
 

Tisztelt Sarkadkeresztúriak! 
Ismételten tájékoztatni szeretnénk mindenkit, 

hogy tavaly november óta van lehetőség 
felnőttek részére néptánc tanulásra 

településünkön. Továbbra is szeretettel 
várunk minden érdeklődőt, egyedülállókat, 
párokat, fiúkat és lányokat egyaránt. Jöjjön el és 
nézzen meg bennünket. Ez nem csak egy 
táncoktatás, hanem aktív mozgás, és mi több, 

pici falunk kulturális örökségének fenntartása is. Ezen kívül 
remek program, kikapcsolódás is, melyet az együtt töltött 
aktív idő, a tánc, és a zene szeretete biztosít. Kovácsoljuk 
közösségünket, teremtsünk hagyományt, mutassunk példát 
gyermekeinknek.  
 
Helyszín: Sarkadkeresztúr, Vendéglő nagyterme. 
Időpont: minden héten: szombaton vagy vasárnap 16 
órától. Havi 1.000.- Ft/fő. Érdeklődni: Puskásné 
Szatmári Klárinál, tel: 06-30/445-5930 

 

 
 

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás 

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, 
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 

ingyenes jogi tanácsadást indít 
család- és gyermekvédelmi témakörben 

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet 
ügyvéd segítségével. 

Helyszín: 
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 

Székesfehérvár, Tolnai u.10. 
Időpont: minden péntek 10.00 - 12.00 óráig 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES 

BEJELENTKEZÉS 
06-20 -206-3031 TELEFONSZÁMON 

     Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

 

 

 

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ügyfélszolgálatához, ha 

neme, 
faji hovatartozása, 
bőrszíne, 
nemzetisége, 
nemzetiségi vagy etnikai 
kisebbséghez való tartozása, 
fogyatékossága, 
életkora, 
egészségi állapota, 

 

vallási, 
vagy világmeggyőződése, 
politikai vagy más 
véleménye, 
anyanyelve, 
családi állapota, 
anyasága vagy apasága, 
szexuális irányultsága, 
nemi identitása, 
vagyoni helyzete, 

vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri. 

Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel a megyei egyenlő bánásmód referens, 
ifj.dr.Csűri Gábor ügyvéd kistérségi ügyfélfogadását 
Sarkadon, a Polgármesteri Hivatalban (5720 
Sarkad, Kossuth utca 27.) 2013. április hó 19. napján 
(pénteken) 8 és 12 óra között. Folyamatos 
ügyfélszolgálat minden hónap első pénteki napján 9 és 
13 óra között BÉKÉSCSABÁN, a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Esély Irodájában (5600 Békéscsaba, 
Széchenyi u. 4. IV. em.) és a hónap további pénteki 
napjain 8 és 12 óra között GYULÁN , a Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatán. (5700 Gyula, 
Kossuth u.2., bejárat a Munkácsy utca felöl). E-mail: 
gcsuri@gmail.com,Tel.:30/9257454 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! 
 

TÁMOP-5.5.5/08/1 
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi 
szemléletformálás és hatósági munka erősítése. 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 

www.egyenlobanasmod.hu/tamop 
 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 
 

30 órás számítógépes tanfolyam 
indul felnőtteknek 

Sarkadon 
2013.04.26.  2013. 05.11. 

között. 
Heti két alkalommal 

péntekenként 15:00-tól 19:30-ig, 
szombatonként 14:00-tól 18:30-ig. 

Mindössze 600 Ft-ért! 
Részletek: Széplaki Andrea 

e-mail: andrea.szeplaki@peregrum.hu 
tel: 30/ 553 6975 
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     „Álltam a sírhalma mellett 
      Keresztbe font kezekkel, 
      Mozdulatlan szoborként 
     a dombra szögzött szemmel.” 
 (Petőfi Sándor) 

 
             Köszönetnyilvánítás 
 
       Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon  

rokonoknak, barátoknak,  szomszédoknak,  
 ismerősöknek, akik szeretett halottunk: 

  Fazekas József 
    Sugár u. 1. sz. alatti lakos 

 
       temetésén megjelentek, ravatalára a kegyelet  

virágait elhelyezték, részvétükkel  
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

     Fia József, menye Edit,  
Lánya Gyöngyi, veje Imre, 

Lánya Éva, veje János 
az unokák és dédunokák, 

valamint a gyászoló család. 
 
 

 
 
 
 
 
       
       „Nehéz e kő, de nehezebb a bánat, 
      Mely szívére borult az egész családnak.” 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

      Fájó szívvel mondunk  
      köszönetet mindazon   
            rokonoknak, 
  barátoknak, szomszédoknak, 
   ismerősöknek, akik szeretett  
               halottunk: 

 
Jánk Mihályné 

                       (Debreczeni Erzsébet) 
  Kossuth u. 23. sz. alatti lakos 

 
temetésén megjelentek,  

ravatalára a kegyelet virágait elhelyezték,  
részvétükkel  fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Lánya Erzsike, veje Karcsi, 
unokái Erzsike és Petra 

valamint a gyászoló család. 
 

 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálesetek: Patkás Sándor Dávid (1938), Kovács 
Imréné (Kun Mária 1932), Fazekas József (1916), 
Jánk Mihályné (Debreczeni Erzsébet 1939), Kóra 
József (1933), Varga Sándorné (Nyemcsok Mária 
1924), Baracsi József (1949). 
 

Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 
halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselő-
testület őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt 
hozzátartozóinak.  
  
Születés: Elek Lajos és Gaál Andrea lánya Nóra  
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk 
gyermekük felneveléséhez. 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Az alábbiakban szeretném kiegészítésképpen 
tájékoztatni Önöket a kommunális hulladékszállítás 
2013. évre vonatkozó jövőbeni változásairól: A 
hulladékszállítás költsége csökkeni fog, mivel a 
hulladékszállítást végző szolgáltatóval a szállítás 
költségeinek csökkentése érdekében az Önkormányzat 
további tárgyalásokat folytat (legközelebbi tárgyalás 
időpontja: 2013. április 17-e, melynek eredményéről 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot).  
 
A 2 db hulladékgyűjtő edényből, mint ahogyan azt már 
leírtuk az egyiket az Önkormányzat beszedi, ugyanis ez 
további kedvezményre jogosítja az ingatlan 
tulajdonosokat, mivel a szemétszállítási díj 1 db 120 l 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edényről szól. A kihelyezett 
kukák a szolgáltató tulajdonában állnak, melyek 2003. 
februárjában átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint lettek 
átadva az ingatlantulajdonosoknak.   A képviselő-
testület is azt szeretné, hogy a lakosságra további plusz 
teher ne legyen róva, de sajnos a jogszabályokat, és 
követelményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni! 
Amiket nem mi helyben döntünk el, erre az 
Országgyűlés által törvény született, mely 2013. január 
1. napjával lépett hatályba (100.- Ft/lakos – illeték, 
hulladéklerakón lerakási díj: 3000.- Ft/tonna). Tisztában 
vagyunk ezeknek a plusz költségeknek súlyosságával, 
és azzal is, hogy a mai kevés jövedelemmel rendelkező 
állampolgároknak, milyen nehéz lesz ezeket fizetni, de 
ahogyan előzőekben írtam, a Képviselő-testület azon 
dolgozik, hogy minél kevesebbe kerüljön ez 
Sarkadkeresztúr lakosságának!  
 
                                            Bakucz Péter polgármester 
 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Dr. Tóth Albert jegyző. Szerkeszti: 
Czégény Lajosné. A Keresztúri Hírek bejegyzett 
nyilvántartási száma: 2.2.4/338/2/2002. 


