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Víz, víz, víz... 
                             (részlet) 
Esik az eső, mintha öntenék.  
Odafönn tán már nincs is ég,  
Csak víz, víz, víz!  

Mennydörgés mennydörgést követ,  
Záporzanak a mennykövek.  
És víz, víz, víz!  

Harangvirág most hova bú?  
Hol didereg a pici nyúl?  
Hol vacognak a cinegék?  
Van-e számukra menedék?  

 

 

MÁJUSI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI ÜLÉS 
 
Az eredetileg kitűzött időpontban, május 20-án 
csütörtökön Sarkadkeresztúron került megtartásra a 
megyejárás rendezvény. A sportcsarnokban tartott 
ünnepséget ünnepélyes keretek között Nagy Mihály 
polgármester nyitotta meg. Beszédet mondott Tóth 
Imre térségi tanácsnok, majd a következő helyszín 
házigazdája, Balog Imréné Kamut polgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket.  
 

 
 
A megnyitót követően a népes érdeklődő közönség 
Balogh Dorottya megye és településtörténeti 
előadását hallgathatta meg. Ezt követően a helyi 
művészeti iskola néptánccsoportja tartott bemutatót, 
majd Tomanek Gábor színművész vezetésével 
„Játszunk együtt” gyermekműsor következett. A jó 
hangulatú műsort a Jókai Színház színitanodájának  

 
zenés előadásával folytatódott. Ezt követően újra a 
helyiek következtek, Szilágyi Zoltánt és zenekarát, 
valamint Szappanos Gábornét láthatta, hallhatta és 
ünnepelte a közönség. Azok az érdeklődők, akik 
részt vettek a rendezvényen, szép élményekkel 
gazdagodva térhettek haza.  
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Amíg a műsor zajlott, ünnepi képviselő-testületi 
ülésre került sor a Községháza tanácstermében, ahol 
a képviselő-testület tagjai tájékoztatókat 
hallgathattak meg a Békés Megyei Önkormányzat, 
illetve a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 
tevékenységéről, működéséről, majd ezt követően 
közvetlen beszélgetést folytathattak a megyei 
tisztségviselőkkel és Dr. Kövesdi Józseffel, a 
Megyei Kórház orvos-igazgató főorvosával.  
 
                                             ******* 
 
A délután folyamán, 14 órai kezdettel tartotta soros 
ülését a képviselő-testület. Első napirendi pontként 
a polgármester jelentését tárgyalták meg, mely a 
következő volt: 
 
● A két testületi ülés között hivatalos értesítést 
kaptunk az NFÜ-től arról, hogy az LHH program 
keretében egészségügyi létesítmények fejlesztésére 
benyújtott pályázatunkat elfogadták. A támogatás 
mértéke alacsonyabb az igényelt összegnél, 
23.268.903.- Ft, de a célkitűzések ennek az 
összegnek a felhasználásával is megvalósíthatóak.  
 
● A két testületi ülés között az önkormányzati 
miniszter elbírálta a kiegészítő állami támogatásért 
benyújtott soron kívüli igényünket, és kérelmünkre 
5 millió forint kiegészítő támogatásban részesítette 
költségvetésünket. A két testületi ülés között az 
összeg megérkezett folyószámlánkra. Az ÖNHIKI-s 
támogatás elnyeréséért, első körben benyújtott  
pályázatunkon az előzetes információk alapján 
hasonló nagyságrendű támogatásra számíthatunk.  
 
● A két testületi ülés között előkészítettük az 
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat 
keresztúri programját. A településen működő 
valamennyi intézmény és az összes szervezet külön 
meghívót és részletes programot kapott annak 
érdekében, hogy minél szélesebb körben lehetővé 
tegyük a részvételt. Emellett a településen lévő 
valamennyi ingatlan postaládájába eljuttattuk a 
rendezvény programját.  
 
● A két testületi ülés között befejeződött a határon 
átnyúló értékteremtő együttműködés pályázat 
következő állomásának, a cséffai találkozónak az 
előkészítése. Előre láthatólag 25 általános iskolás 

gyermek, kísérőkkel, és 20 felnőtt fogja képviselni 
településünket ezen a rendezvényen. A delegáció 
összetétele a pályázatban rögzítetteknek 
megfelelően került összeállításra.  
 
● A két testületi ülés között folytatódott a 
közmunkaprogram, elsősorban a közterületekre és 
az intézmények környékének ápolása, fűnyírása, 
virágok kiültetése volt a feladat. A rendkívüli 
csapadékos időjárásra tekintettel folyamatosan 
ellenőriztük a település csapadékvíz elvezető 
rendszerét. Említésre méltó fennakadások nem 
voltak, a védelmi készültség semmilyen fokozatát 
nem kellett elrendelni. A külterületeken azonban 
ennél súlyosabb a helyzet, a talaj telítődött és nagy 
területeken vannak vízállások. A Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat a gyűjtőcsatornákat 
folyamatosan szivattyúzza: Wimer, Sziget, Szeles, 
Peckes, Hosszúfok.  
A megkezdett járdaépítések közül teljes egészében 
befejeződött a Wesselényi utcában elkezdett 
munka, és néhány napos munka maradt a Szélső 
utcában. A folyamatos munkavégzést a kedvezőtlen 
időjárás hátráltatta.  
 

****** 
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
2009. évi gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta 
meg Ruzsa Adrienn gyermekjóléti, Nagy Sándorné 
családsegítő és Bakucz Péter gyámhatósági 
ügyintézők képviseletében.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 
 
● A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, 
preventív családgondozás 
● A gyermek testi-lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése 
● A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének 
elősegítése, illetve utógondozása 
● Örökbefogadásnál közreműködés, vizsgálni és 
feltárni az örökbefogadási szándékozók 
körülményeit 
● Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására (védelembe vételre, ideiglenes 
elhelyezésre, nevelésbe vételre) 
● Családtervezési, pszichológiai, nevelési, 
egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek 
megelőzését célzó és segítő tanácsadás 
megszervezése 
● Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, 
támogatásokról való tájékoztatás, információadás 
● Családlátogatás, védelembe vett gyerekek és 
családjukkal való kapcsolattartás 

 
A jelzőrendszer tagjai: 
● Védőnői, háziorvosi szolgálat 
● Közoktatási intézmények- óvoda, iskola 
● Rendőrség, bíróság, ügyészség, pártfogó 
felügyelői szolgálat 
● Gyermekvédelmi intézmények- TEGYESZ 
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A Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése a 
jelzőrendszer tagjaival jó volt. Minden második 
hónapban, illetve aktuális probléma esetén azonnal 
esetmegbeszélés keretében találkoztunk. Ezen 
megbeszéléseken az aktuális problémák, 
nehézségek kerültek megbeszélésre egy-egy adott 
eset kapcsán, a megoldás lépéseinek közös 
kidolgozásával. 
A 2009. évi iskolai gyermekvédelmi felelős és 
családsegítő munkáról: 
1./ A tagintézményben tanuló diákok száma: 116 fő 
    Ebből hátrányos helyzetűnek ítélt tanuló:    80 fő 
    Halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt:    30 fő 
 
2./ Az iskolában működő rendszeres szabadidős 
programok száma: 4. Ezek a következők: 
tömegsport, néptánc, számítástechnika, énekkar. 
 
3./ Az észlelt problémák száma összesen: 29 
     Ebből: 
      - tanulási és/vagy magatartási problémák: 12 
      - sajátos nevelést igénylő tanulók száma:  17 
 
4./ Családlátogatások: A gyermekvédelmi munka 
során szoros, mindennapi kapcsolatot van 
fenntartva  az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, 
akik tájékoztatnak a családlátogatások során észlelt 
problémákról. Ezek a családok újból fel vannak 
keresve és a szülőkkel együttműködve, próbáljuk 
megoldani a felmerült problémákat. Az elmúlt 
évben 4 családnál merültek fel problémák. 
 
5./ Napi kapcsolatban állunk a gyermekjóléti 
szolgálattal, az elmúlt évben közösen végeztük a 
családlátogatásokat. Rendszeresen konzultálunk a 
felmerült problémákról. Az együttműködésünket 
nagyban segíti, hogy a védőnő a gyermekjóléti 
szolgálat vezetője. 
 
6./ Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az óvoda 
gyermekvédelmi felelősével. 
 
7./ A pedagógusok javaslatára az elmúlt évben a 
Pedagógiai Szakszolgálathoz 7 tanulót, a Békés 
Megyei Humán Fejlesztési Központba 7 tanulót 
küldtünk a szülők beleegyezésével. 
 
8./ Családsegítő munka során az elmúlt évben több 
alkalommal –felkérésre- környezettanulmány 
készítésben működtünk közre.  
 
9./ A településen jól működik a jelzőrendszer, jó 
kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekjóléti 
szolgálat munkatárásával, az intézmények 
vezetőivel és a rendőrséggel. A felmerülő 
problémákról azonnal tájékoztatjuk a jelzőrendszer 
tagjait, és késedelem nélkül intézkedünk a 
megoldásukról. Nagyon jó együttműködési 
kapcsolat alakult ki Ruzsa Adrienn védőnővel, és 
szakmai szempontból sajnálom átmeneti távozását. 
Remélem az új helyettes védőnővel is sikerülni fog 
hasonló kapcsolat kialakítása. 

A helyi Gyámhatóság, illetékesség szempontjából 
továbbra is Sarkad Város Gyámhivatalához 
tartozik. A gyámhatóság a polgármesteri hivatalon 
belül működik, vezetője Sarkadkeresztúr Község 
Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság, rajta kívül 
érintett hivatalon belül egy gyámügyi ügyintéző. A 
településen társszervként működik a Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat. 
 
1.) A település demográfiai mutatói: 
0-14 éves   182 fő 
0-18 éves   275 fő 
19-60 éves 1064 fő 
61-120 éves   402 fő  
Ahogyan az adatokból kitűnik a gyámhatósági-
gyermekvédelmi munka során statisztikai 
számadatként 275 fő gyermek az, aki a településen 
érintett lehet, valamiféle üggyel kapcsolatban. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2009. 
évre vonatkoztatva átlag 170 gyermek részesült, 
párosítva az évente két alkalommal nyújtott pénz-
beli támogatással  (5.800.- Ft/gyermek/alkalom). 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. 
évben négy esetben történt támogatás megítélés a 
Képviselő-testület részéről – két esetben pénzbeni 
ellátás – két esetben pedig természetbeni ellátást 
biztosított az Önkormányzat. Nyári gyermek-
étkeztetés: településünkön 55 gyermek volt érintett 
– állami támogatásként e célra fordított pénzösszeg: 
1.098.900.- Ft. Önkormányzat részéről önrész 
vállalási kötelezettség nem volt. 
 
Mindenki ebédel pályázat – a két fél (támogató-
támogatott) megállapodása alapján: 2009. évre 
vonatkozóan minden hétvégére gyermekenként 1-1 
adag , a tavaszi- és téli szünetre naponta 1-1 adag, a 
nyári szünetre pedig a hétvégén kívül naponta 
további 1-1 adag élelmiszertámogatást biztosított az 
alapítvány a pályázatban részesült gyermekek 
számára. A pályázatban 20 gyermek volt érintett. A 
támogatás vissza nem térítendő – természetbeni 
adomány. Az Önkormányzat pályázati önrésze – 
150.000.- Ft volt.  
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
 

 
 
"Hallgass továbbra is a szíved 
nemes hangjára, kövesd az utat, 
mely vezet a véradásra!" 

 
Helye: Községi Könyvtár 

Ideje: 2010. június 10-én csütörtökön, 8-
11óráig. 

Minden véradót szeretettel várunk a 
véradásra! 
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 A Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériuma 10 
éve működtetet EU 
közkönyvtári hálózatot, 
melynek tagja a Községi 
Könyvtár is. A „Futás 
Európáért”- című rendez-

vényhez, több vidéki iskola és könyvtár is 
csatlakozott, köztük mi is: 
Ágasegyháza - Balkány - Hajdúszovát - Kecel - 
Lepsény - Nagyhalász - Nagykőrös - Nagyvázsony 
- Ózd - Piliscsév - Sarkadkeresztúr - Tiszacsege  
A vidéki versenyekre összesen több mint 4 ezer 
gyerek nevezett be. A programot 2010. május 7-én 
délután 1400-kor rendeztük, 126 fő tanuló vett részt. 
A résztvevők emléklapot, pólót, csokoládét kaptak. 
A győztesek oklevelet, sapkát, tollat. A 
programunkhoz helyi vállalkozóktól kaptunk 
segítséget, melyet köszönünk. Az eseményekről 
bővebb tájékoztató a következő honlapon tekinthető 
meg: www.euvonal.hu 

 
 

 
 

 
 

Ballagás 2010. június 11. 16 óra 
 

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,  
Csak álom volt a szép diákvilág 
S mint a fecske alkonyati szélnek  
Ma szárnyat bont egy sereg diák.” 
   Ady Endre 

 
 
Balogh Bence  Deák Petra 
Éles Fanni  Hegedűs Attila 
Kálló Karolina Lúcia Kálló Mária Krisztina 
Keresztesi István  Kiss Andrea 
Kóra Attila  Kóra Szabolcs 
Kosztin Krisztina Anikó Pribék Sándor Norbert 
Rózsa András  Salló Tamás 
Szekeres Alexandra Tárnok Kristóf 
Tölcsér Péter  Viczellár Sándor 

 

Futás Európáért – vidéken is 
 
A Külügyminisztérium által működtetett EU 
közkönyvtári hálózat tagjainak szervezésében 12 
vidéki település iskolái csatlakoztak az európai 
futáshoz. 2010. május 7-én  Magyarországon, 
Spanyolországban, Belgiumban  egyszerre több 
tízezer  diák futotta le a 2010 méteres távolságot, 
köztük a mi iskolánk összes tanulója is. A futással 
e három ország ifjú futói az Európai Unió 
fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet az Unió 
hármas elnöki tisztét betöltő három országban. 

Minden futó diák „Futás Európáért” logójú pólót és 
emléklapot kapott. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Puskás Istvánné Julikának a 
lehetőséget, és azt, hogy minden tanulónak 
ásványvízzel, csokival kedveskedett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Területi Versmondó Verseny, Vésztő: 
II. helyezett: Kónya Anett 
III. helyezett. Képe Tibor Dániel 
 
Megyei Apáczai Természettudományi Verseny, 
Békéscsaba: 
Csapatversenyben: VIII. helyezett:  
Nagy Nelli, Szekeres Alexandra, Tóth Dávid 
 

Kistérségi Komplex Természettudományi 
Verseny, Sarkad: 
Csapatversenyben: 
II. helyezett: Nagy Nelli, Szekeres Alexandra, Tóth 
Dávid 
VII. helyezett: Márta Fruzsina, Hadabás János, 
Fazekas Efraim 
Körzeti atlétika verseny, Sarkad: 
Kislabdadobás: I. helyezett: Mózes Petra 
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Távolugrás: II. helyezett: Mózes Petra 
600 m futás: III. helyezett: Mózes Petra 
1500 m futás: I. helyezett: Szalazsán Attila 
Kislabdadobás: II. helyezett: Szalazsán Attila 
 
Körzeti Teremlabdarúgó Torna, Okány: 
Sarkadkeresztúr-Okány közös csapat: II. helyezett 
 

Körzeti mezei futóverseny, Sarkad: 
Egyéni verseny:  
Szalazsán Róbert: I. helyezett 
Bordás Renáta: I. helyezett 
Szalazsán Attila: I. helyezett 
Viczellár Sándor: II. helyezett 
Cserba Klaudia: IV. helyezett 
Csapatverseny: 
I. korcsoport - fiú: 
 I. helyezett: Szalazsán Róbert, Dozsnyák Tamás, 
Pulyka Szebasztián, Széplaki Dávid, Bakucz Tibor 
I. korcsoport - lány: 
II. helyezett: Dian Dominika, Egri Annamária, 
Fábián Fanni, Nagy  Eszter, Rácz Enikő Szimonetta 
II. korcsoport - fiú: 
II. helyezett: Mózes Ferenc, Egri Krisztián, Rostás 
József, Dozsnyák Szabolcs, Bontó Bence, Bacsa 
Nándor 
II. korcsoport - lány: 
II. helyezett: Bordás Renáta, Szabó Mariann, Papp 
Ivett, Czégény Nikolett, Czégény Zsanett, Képíró 
Vivien Erika,  Keresztesi Nóra 
IV. korcsoport - fiú: 
II. helyezett: Szalazsán Attila, Viczellár Sándor, 
Boldog Sándor, Tölcsér Péter, Szabó Mózes 
 

Suli Foci Kupa, Okány: 
Sarkadkeresztúr I. helyezett: 
Keresztesi István, Czégény János, Szabó Mózes, 
Szalazsán Attila, Hegedűs Attila. Tölcsér Péter, 
Rózsa András, Kóra Attila, Viczellár Sándor 
 

Megyei mezei futóverseny, Békéscsaba: 
Csapatverseny Okánnyal közösen 
IV. korcsoport - lány: 
VI. helyezett: Cserba Klaudia 
IV. korcsoport-fiú: 
VI. helyezett: Szalazsán Attila, Viczellár Sándor, 
Tölcsér Péter,  Szabó Mózes 
 
Körzeti atlétikai többpróba, Sarkad: 
Egyéni verseny: 
Szalazsán Róbert: I. helyezett 
Bakucz Tibor: II. helyezett 
Szilágyi Rudolf: III. helyezett 
Fábián Fanni: I. helyezett 
Juhász Kira Cintia: II. helyezett 
Puskás Dorina: III. helyezett 
Bordás Renáta: I. helyezett 
Czégény Zsanett: III. helyezett 
Mózes Petra: I. helyezett 
Szalazsán Attila: I. helyezett 
Viczellár Sándor: III. helyezett 
 

 
Csapatverseny: 
I. korcsoport - fiú: 
I. helyezett: Szalazsán Róbert, Bakucz Tibor, 
Szilágyi Rudolf, Gurzó Patrik, Kóra Sándor, 
Széplaki Dávid 
I. korcsoport - lány: 
I. helyezett: Fábián Fanni, Juhász Kira Cintia, 
Puskás Dorina, Egri Annamária, Dian Dominika, 
Nagy Eszter 
II. korcsoport - fiú:  
II. helyezett: Rostás József, Szekeres Martin, Bacsa 
Nándor, Bontó Bence, Szabó Gábor, Egri Krisztián 
II. korcsoport - lány: 
II. helyezett: Bordás Renáta. Czégény Zsanett, 
Czégény Nikolett,  Képíró Vivien Erika, Rácz 
Réka, Sárosi Vanessza 
III. korcsoport – lány: 
III. helyezett: Mózes Petra, Rácz Ramóna, Fábián 
Nóra, Czeglédi Erzsébet, Szilágyi Henriett, Szűcs 
Krisztina 
IV. korcsoport – fiú: 
I. helyezett: Szalazsán Attila, Viczellár Sándor, 
Balogh Bence, Keresztesi István, Kóra Attila, 
Tölcsér Péter 
IV. korcsoport – lány: 
III. helyezett: Cserba Klaudia, Márta Fruzsina, 
Kálló Krisztina, Deák Petra, Szabó Julianna, 
Szekeres Alexandra 
    
Megyei atlétikai egyéni verseny, Békéscsaba: 
Kislabda hajítás: 
VII. helyezett: Mózes Petra – 6. osztály 
VII. helyezett: Szalazsán Attila – 7. osztály 
 

Körzeti tanulmányi verseny, Okány: 
Matematika: 
I. helyezett: Szalazsán Róbert – 2. osztály 
II. helyezett: Hunyady Gergő - 1. osztály   
II. helyezett: Kónya Vivien – 4. osztály 
Magyar nyelvtan: 
III. helyezett: Kónya Vivien – 4. osztály 
 

Hajnal mesejáték 
 
Immár ötödik évadban indul országjáró körútjára 
ÖKO Panna és ÖKO Palkó, a szelektív 
hulladékgyűjtés két kis hőse, hogy megmutassák 
ifjú közönségüknek, hogyan válhatnak ők is a 
környezetük védelmezőivé. Az előadás sorozat 
célja, hogy a legkisebbek körében is kialakuljon és 
megerősödjön a környezettudatos gondolkodás és 
életforma. A Hajnal című mesejáték az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtési 
oktatóprogramjának legfiatalabbakat megcélzó színi 
előadása. A Maskara Társulat 5 fős, hivatásos 
színészcsapata tartotta az előadást az ovis és 
kisiskolás közönségnek. Mindezt játékos formában, 
interaktív módon, a gyermekek bevonásával történt. 
A nem titkolt cél pedig, hogy már kisgyerekkorban 
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kialakuljon a környezettudatos szemlélet, és 
természetessé váljon számukra a hulladékok 
különválogatásának gyakorlata. 
 

Tanévzáró: 
Tanévzáró ünnepély időpontja  
2010. június 15. kedd 16 óra. 

 

 

 
 

Május 4-én a Napközi konyha ebédlőjében az 
óvodások és az alsó tagozatosok részére az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft a Hajnal című mesejátékot 
mutatta be. A szelektív hulladékgyűjtési 
oktatóprogram legfiatalabbakat megcélzó színi 
előadása volt ez. A Maskara Társulat 5 fős, 
hivatásos színészcsapata tartotta az előadást az ovis 
és kisiskolás közönségnek. Mindezt játékos 
formában, interaktív módon tették, a gyermekek 
bevonásával. A nem titkolt cél pedig az volt, hogy 
már kisgyerekkorban kialakuljon a 
környezettudatos szemlélet, és természetessé váljon 
számukra a hulladékok különválogatásának 
gyakorlata. Az előadást követően minden gyermek 
fújta: „kék – papír de csak tiszta, sárga – műanyag 
lapítva, fém – menjen a szürkébe, üveg – szín 
szerint edénybe” 
Kellemes, hangulatos előadásban volt részünk. Az 
előadás után az 1. és 2. osztályos gyerekek még 
bejöttek az óvodába, és az udvari játékokkal 
játszottak még egy kicsit az óvodásokkal együtt.  
 

 
 
Május 7-én tartottuk a hagyományosan 
megrendezésre kerülő Anyák napi ünnepséget, és 
az évzárót. Minkét csoport nagy izgalommal 
készült erre a napra. Napokkal előtte elkészítettük a 
kis ajándékokat a gyerekekkel, amit az 
édesanyjuknak és a nagymamáknak adtak át. 
Először az év folyamán tanult versekből, 
mondókákból, játékdalokból adtak egy kis ízelítőt, 
majd az anyák napi köszöntés (versekkel, dalokkal, 

dramatikus jelenetekkel), és ajándékátadás 
következett.  
 

 
 

Anyák napja a kiscsoportban 
 

 
 

Anyák napja a nagycsoportban 
 

A műsor végén megvendégeltük az anyukákat egy 
kis süteménnyel és üdítővel, amit együtt 
fogyasztottak el a gyerekekkel. Meghatódva, 
kellemes élményekkel tértek haza az óvodából ezen 
a napon. 
 
Május 11-én a fogorvosi rendelőbe látogattunk el, 
ahol megismerkedtek a gyerekek az ott 
dolgozókkal, Marika nénivel és Dia nénivel, a 
fogorvosi eszközökkel, és kipróbálhatták a „liftes” 
széket is. Eljövetelkor minden gyermek kapott egy 
kis ajándékot a fogorvos nénitől. Bízunk benne, 
hogy ezután bátrabban mernek majd menni a 
fogorvoshoz. 
 
Május 14-én szerveztük meg kirándulásunkat a 
szülőkkel együtt, a Nyíregyházi állatparkba. A 
gyerekek költségeit (útiköltség, belépők) a 
„Törpicur” Alapítvány fizette. Az egész napos 
kirándulásba játszótéri játékot is beiktattunk. A 
barátságos, rendezett, gyermekközeli állatkert és az 
ott élő állatok (törpevíziló, zebra, zsiráf oroszlánok 
különböző majmok, aligátorok, papagájok, 
bivalyok, az ócenárium egzotikus állatai stb.) 
elnyerték a gyerekek és a szülők tetszését. Kellemes 
élményekkel tértünk haza. 
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A szülőknek is élmény volt, hiszen nagyon sokan 
csak ilyen alkalmakkor tudnak kirándulni, 
szétnézni, kikapcsolódni a hétköznapokból egy-egy 
kicsit. Bízunk benne, hogy a tartalmas 
programokkal színesíteni tudjuk a gyerekek 
óvodánkban eltöltött hétköznapjait.  
 
Május 25-én ellátogattunk a nagycsoportosokkal az 
1. osztályba. Két órán vettek részt a gyerekek. A 
tanító néni a betűk, és a számok világába vezette el 
az óvodásokat, különféle ötletes, esztétikus 
szemléltető eszközök segítségével. Egyénileg is 
kellet feladatokat megoldaniuk, és természetesen 
minden jól megoldott feladatért járt egy jutalom 
kártya. Az óvodások könyvjelzővel ajándékozták 
meg az iskolásokat, az iskolások pedig minden 
óvodásnak egy-egy, általuk készített „bölcs 
baglyot”adtak. 
  

 
 
 
Május 27-én gyereknapot tartottunk. Ez a nap is 
nyílt nap volt, a szülőket is szívesen láttuk. Nagy 
élmény volt a 9-12 óráig felállított légvárban való 
játék, amit szintén az Alapítvány fizetett. Amikor 
elfáradtak a gyerekek, akkor a hűvösön 
csemegézhettek, ihattak. A csemegézni valót a 
SZMK vásárolta. Délután pedig egyetlen gyerek 
sem távozott üres kézzel a gyereknapról, mindenki 
kapott egy léggömböt és egy nyalókát.  
 
 

 
 

 
 
Májusban az óvoda udvarunk is szépült, a 
békéscsabai Sajti Károlynak köszönhetően. Az 
óvoda beton kerítésére Mici mackós mesefigurákat 
festett. A festékeket Ilyésné Kónya Magdolna szülő 
vásárolta. Köszönjük szépen mindkettőjüknek a 
gyerekek nevében is! Az egyik csúszdás 
hintaállványunk alá ütéscsillapító gumit hozott 
Szabó Attila szülő, amit a közmunkások raktak le. 
Köszönjük szépe Nekik is! 
 

 
 

Mesefigurák az óvoda kerítésén 
 
Május 28-án tartottuk a Sportcsarnokban a 
ballagási ünnepségünket. A gyerekek egy kis 
műsorral készültek erre a napra. Verseket mondtak, 
táncoltak, és projektoros kivetítés segítségével 



8 

megnézhettük, hogyan növekedtek, milyen sok szép 
élményben volt részük itt az óvodában.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2010. évi Általános Mezőgazdasági 
Összeírás 

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi 
XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és június 
21. között az ország valamennyi településén 
általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt 
végre. Ez az összeírás a magyar agrárstatisztika 
történetének (1895, 1935, 1972, 1981, 1991 és 2000 
évek után) hetedik teljes körű összeírása. Mivel az 
összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a 
válaszadás kötelező! Az ÁMÖ kiterjed a 
földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány 
részletes feltérképezése mellett a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági 
szolgáltatások nyújtására és igénybevételére is. 
Újdonság, hogy a gazdaságokat földrajzi helyével 
azonosítjuk, ezért a helyrajzi számot, vagy a 
területalapú támogatások esetében meghatározott 
MEPAR-azonosítót kérjük az összeírás során. A 
termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen 
felkészített összeírók keresik fel, akik személyre 
szóló igazolványt kapnak. Szükség esetén az  
igazolvány sorszáma  alapján, a KSH Békéscsabai 
Képviseleténél ellenőrizhetik annak jogszerű 
használatát. Az összeírásban részt vevőknek, 
amennyiben az adatszolgáltató kéri, személy-
azonosító okmánnyal is igazolnia kell  magát. Az 
összeírás időszakában a KSH munkatársai az 
ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefon-
számon érhetők el, s készségesen válaszolnak az 
összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
                                 Központi Statisztikai Hivatal 
 

Tájékoztató a kisebbségi önkormányzati 
választásról 

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, 
cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) 
kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége 
lesz részt venni a helyi önkormányzati 

választásokkal azonos napon megtartásra kerülő 
települési kisebbségi önkormányzati választáson.  

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek 
települési önkormányzati képviselőinek 

választásán: 
A települési kisebbségi önkormányzati választáson 
az a polgár szavazhat, aki: 
- a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és 
a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, 
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar 
állampolgár, 
- a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választójoggal rendelkezik, 
- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.  
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a 
jelöltként indulni kívánó személynek is.  

Kisebbségi választói jegyzék 
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 
2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye 
szerinti település jegyzőjétől a megküldött kérelem-
nyomtatványon. Kérelmét a polgármesteri hivatal 
épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy 
levél útján juttathatja el a jegyzőköz. (a levélnek 
július 15-ig meg kell érkeznie) A választópolgár 
felvételét csak a kisebbség választói jegyzékére kér-
heti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvény-
telen. A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező ki-
sebbségi választói jegyzékbe vételéről. Ha Ön a 
kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá 
magyar állampolgársággal, és a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásán 
választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az 
adott kisebbség választói jegyzékébe. 

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos 
jogorvoslat 

Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a 
jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul érte-
síti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt meg-
tagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét 
követő 3 napon belül nyújthat be kifogást a határo-
zatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt 
ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói 
jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a 
beérkezését követő napon automatikusan megküldi 
a helyi bíróságnak.  

A választás kitűzése 
A kisebbségi önkormányzati választás akkor tűzi ki 
a helyi választási bizottság, ha a településen az 
adott kisebbség választói jegyzékében szereplő 
kisebbségi választópolgárok száma a választás 
kitűzésének napján eléri a 30 főt.  

Jelöltállítás 
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló tör-
vény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – tár-
sadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás 
évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában 
rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Füg-
getlen jelöltek indulására a törvény nem biztosít 
lehetőséget. Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebb-
ségi választói jegyzékben szereplő választópolgár 
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lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – 
bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő 
településen jelöltként történő nyilvántartásba vétel-
nek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül 
sor települési kisebbségi önkormányzati választás 
kitűzésére. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
- vállalja az adott kisebbség képviseletét, 
- ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét, 
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és 
hagyományait,  
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi 
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. 
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki 
megismerheti. 

Szavazás 
A szavazásra településenként e célra létrehozott, 
önálló szavazókörben kerül sor, melynek címéről és 
a szavazás időpontjáról a jegyző értesítőt küld. A 
szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje 
feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A tele-
pülési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 
5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. 
Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 
lesznek.  

Személyes és különleges adatok kezelése a 
kisebbségi választáson 

A választás során a személyes és különleges adatok 
kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabá-
lyoknak megfelelő módon történik. A törvény 
meghatározza az adatkezelés célját és az adat-
kezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi 
választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem 
nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási 
bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak 
végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói 
jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását 
követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. 
Területi és országos kisebbségi önkormányzatok 
Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú 
települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 
2011 márciusában a kisebbség területi és országos 
önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos 
önkormányzatot a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők (elektorok) választják. 
                               Választási Iroda 
 

Tájékoztató a családon belüli 
erőszak kezelésével kapcsolatos 

tevékenységről 
A családon belüli erőszak ténye, a 

gyermekek nevelésének elhanyagolása 
minden bizonnyal végigkísérte az emberiség 
történetét, ám koronként, kultúránként, sőt 
szubkultúránként más mértékben tekintették azt 
természetesnek vagy éppen tűrhetetlennek. A 
korábbi történeti korokban még a legdurvább 
családi erőszak is megmaradt a családok 
magánszférájában. A családon belüli erőszaknak – a 
résztvevők személye szerint – három 
megnyilvánulási típusát írhatjuk le. Az egyik a 

házastársak közötti, a másik a gyermek elleni, a 
harmadik pedig a családban élő idős (részben vagy 
teljesen magatehetetlen) személy elleni erőszak. 
Kiemelten veszélyeztetett áldozatok jellemzői:  
Női sértettek: a családon belüli erőszak döntő része 
a „gyengébb” nem ellen irányul.  
Kiskorú sértettek:  a kiskorú sértettek túlnyomó 
része olyan családból kerül ki, ahol a szociális 
helyzet nem megfelelő. Egyik vagy mindkét szülő 
alkoholista. Jellemző még ezen családoknál a 
szülők alulképzettsége, a munkanélküliség és a 
gyerekek irányába mutatott nemtörődömség, 
elhanyagolás. 
Időskorú sértettek: ők azok, akik a 
gyerekkorúakkal együtt hatványozottabban 
veszélyeztetettek.  
Mindhárom típus esetében igaz, hogy az erőszak 
formája nemcsak fizikai bántalmazás lehet, hanem 
szándékosan és folyamatosan előidézett lelki 
gyötrelem is. A fizikai bántalmazásra soha nem 
elfogadható mentség, de a megalázás, a szándékos 
és tartós pszichológiai kínzás önmagában is 
„családon belüli erőszak”-nak minősülhet, nem 
beszélve arról, hogy sokszor megelőzi – és 
bizonyos értelemben magyarázza – a fizikai 
erőszakot. A fizikai és pszichológiai bántalmazás 
mellett a családon belüli erőszak harmadik formája 
a szexuális erőszak, és gyakran találkozunk a 
gondozás és gondoskodás elmulasztásával, a 
gyermek vagy a beteg, idős családtag végzetes 
elhanyagolásával is. Napjainkban a gyűlölet és az 
agresszivitás, a testi és lelki erőszak mindennapossá 
vált a médiában, és egyre gyakrabban jelenik meg a 
családon belül is, így embertársaink jelentős része 
számára a család többé már nem a „béke” szigete. 
A családon belül megnyilvánuló erőszak igen 
gyakran a társadalomban észlelhető problémák 
megjelenési formája. A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság kiemelt hangsúlyt fektet a családon 
belül erőszak kezelésére. A társadalmi szervezetek 
kulcsszerepet játszanak a családon belüli erőszak 
megelőzésében, a probléma kezelésében és az 
áldozatok segítésében. A gyermekvédelmi 
jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatos 
alakítottak ki a kapitányságok adott feladatot ellátó 
munkatársai, havi rendszerességgel kerekasztal 
megbeszéléseken vitatják meg az aktuális 
feladatokat, problémákat és közösen, egymást 
segítve keresik a megoldást. A körzeti megbízottak 
napi kapcsolatban vannak az illetékes szervek 
előadóival, jellemzően személyesen (telefonon) 
megbeszélik az aktuális ügyekkel kapcsolatos 
problémákat, kerekasztal megbeszélés keretében 
közösen keresik a megoldásokat a családi erőszak 
során felmerült problémákra. A 2006. január 1. 
napján hatályba lépett, a bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről, és az állami kárenyhítésről 
szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a sértett 
kérésére vagy a Békés Megyei Igazságügyi Hivatal 
Áldozatsegítő Szolgálata megkeresésére minden 
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esetben igazolás kiadására kerül sor, mert az 
elengedhetetlen feltétele a kárenyhítés, az azonnali 
pénzügyi segély jogosultsága érvényesítésének. A 
jelzőrendszer részeként a háziorvos, a tanács, a 
védőnő, a családsegítő szolgálat, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai a családok 
látogatása, valamint a napi kapcsolat során 
amennyiben gyermekbántalmazásra utaló nyomot 
észlelnek, értesítik a rendőrséget. A családon belüli 
erőszak kezelésében mérföldkőnek számít a 2009. 
október 1-jén hatályba lépett, „hozzátartozók 
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról” 
szóló 2009. évi LXXII. Törvény, mely a rendőrség 
hatáskörébe utalta ideiglenes megelőző távoltartás 
elrendelését. A családon belüli erőszak miatt 
intézkedő rendőrök minden esetben felvilágosítják, 
tájékoztatják a feleket, hogy felmerült 
problémájukat milyen módon és esetleg milyen 
hivatalos szerv segítségével tudják megoldani.  
                      Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
_________________________________________ 
 

Anyák napi köszöntés 
 

Az Idősek Klubjában 2010. május 6-án 
köszöntöttük az édesanyákat, 
nagymamákat. A második osztályos 
gyermekek verssel és énekkel 
köszöntötték őket. A dolgozók 
meglepetésként palacsintával 

kedveskedtek az 
időseknek és a 
gyerekeknek. Ezúton 

köszönjük meg a 
gyerekeknek és tanító nénijüknek, hogy színvonalas 
műsorukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egy 
felejthetetlen délelőttöt töltsünk együtt. 
 
   Ilyés Józsefné IK. vezető 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Születés: Bíró Károly és Torma Enikő fia Károly 

Maximilián 

Halálesetek: Lukács Istvánné (Nagy Anna 1954) 
 

S P O R T 
Labdarúgás: 

 
Méhkerék – Sarkadkeresztúr  1 : 1 
Góllövő: Dr.Bányai T. 

IFI:     4 : 3 
Sarkadkeresztúr – Körösladány   4 : 1 
Góllövő: Benyovszki J., Dr.Bányai T., Zsoldos Z. 

IFI:     2 : 9 
Vésztő – Sarkadkeresztúr   2 : 0 
IFI:             12 : 0 

Sarkadkeresztúr – Szeghalom  1 : 1 
Góllövő: Németh B., 

IFI:      1 : 8 

 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
    Fájó szívvel mondunk köszönetet 

  mindazon rokonoknak, barátoknak,   
szomszédoknak,  

 ismerősöknek, akik szeretett  
halottunk: 

Zsoldos Sándorné 

(Szalazsán Irén) 
 

   volt Szélső u. 10. sz.  
alatti lakos 

 

  temetésén megjelentek, ravatalára a  
 kegyelet virágait elhelyezték, 

 részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni           
     igyekeztek. 

     A gyászoló család 
 
 
 

 
HIRDETMÉNY  

 

Értesítjük Tisztelt Vendégeinket, hogy a 
fodrászat felújítás miatt 2010. június 14-étől  

június 20-áig ZÁRVA tart. 
Nyitás 2010. június 21-én hétfőn délután. 

 

Megértésüket köszönjük! 
 

  Ilyésné Kónya Magdolna 
    
 

NAGY-ABLAK Kft. megkezdte műanyag 

nyílászárók gyártását, forgalmazását. 

Termékeink előnyei: 

tartósság, jó 

hőszigetelés, jó 

hangszigetelés. 
Székhely: Sarkad, 
Kossuth u. 42. 
Telefon: 270-486,  

mobil: 06-20/477-1749 

        Nagy István 
         ügyvezető 
 

 


