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Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.
Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő
Önkormányzati aktualitások
2016-ban több soros és több rendkívüli ülésen van túl a
képviselő-testület. Az üléseken összességében az alábbi
határozatok születek:

8/2016.(01.26.) a KBC Békés Megyei Nonprofit Kft-vel
történő együttműködést a KT. elutasította.
Együttműködését a Békés Megyei Önkormányzattal
folytatja.

1/2016.(01.08.) a Gyurci-Trade Kft. által tett ár
ajánlatott….. Ft, a szociális tüzifa beszállítására KT.
elfogadta. A beszállítás megtörtént, az érintettek a szociális
tűzifa támogatás meg is kapták.

9/2016.(01.26.) a 66/2014. (VI.26.) számú önkormányzati
rendeletét felülvizsgálva az alábbiakat elrendeli:
1.A Képviselő-testület Vagyonrendeletét módosítja oly
módon, hogy a 1409/1 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú
ingatlant a forgalomképtelen vagyontárgya köréből áthelyezi
a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek közé.

2/2016.(01.08.). az önkormányzat tulajdonában lévő
egytengelyes pótkocsira két új gumi vásárlását KT.
elfogadta, mely végrehajtásra is került.
3/2016.(01.26.) a Polgármester jelentését a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről KT. elfogadta.

2.Elrendeli a 1409/1 és a 1408/2 hrsz-ú ingatlanok
értékbecslését.

4/2016.(01.26.) a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának a 2/2016. (I. 19.) TT
sz. határozattal történő módosítását KT. elfogadta.

3.Az 1-2 pontok végrehajtását követően felhatalmazza a
polgármestert a csereszerződés aláírására. A határozati
javaslatot a KT. elutasította.

5/2016.(01.26.) az 5/2015. (I. 15.) határozatával
jóváhagyott - a Sarkadkeresztúr Román Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a
2016. évi felülvizsgálatot követően nem módosítja, azt
továbbra is érvényben lévőnek tekinti KT. elfogadta,
megvalósult.

10/2016.(01.26.) a 66/2014. (VI. 26.) számú önkormányzati
rendeletét felülvizsgálva az alábbiakat elrendeli:
1.A Képviselő-testület a 66/2014. (VI.26.) számú
önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.Elrendeli a 1409/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlan eredeti állapotában történő visszaállítását.

6/2016.(01.26.) 2015. december 29-én a Közép Békési
Centrum Békés Megyei Nonprofit Kft-vel kötött
együttműködési megállapodás ügyben benyújtott képviselői
interpellációra Bakucz Péter polgármester által adott választ
KT. elfogadta.

3.Az 1-2 pontok végrehajtását követően felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Elrendeli Fazekas József és Fazekas Józsefné
Sarkadkeresztúr Sugár u. 1. szám alatti lakosok részére a
1409/1 és a 1408/2 hrsz-ú ingatlanok telekalításával
felmerült – számlával igazolt – teljes költségeinek
megtérítését. A határozati javaslatot a KT. elutasította.

7/2016. (01. 26.) Képviselő-testülete a névszerinti szavazást
a fenti ügyben elutasította.

1

11/2016.(01.26.) a 66/2014. (VI.26.) számú önkormányzati
rendeletét felülvizsgálva az alábbiakat elrendeli:

valamint a szennyvíz tisztító telep vízi közművagyon
értékelésével a BHC Bt-t (székhely: 5600 Békéscsaba,
meteor u. 11.) bízza meg, az árajánlatában foglalt 690.000.FT+Áfa összegben, melyet a KT. elfogadta.

1. A Képviselő-testület Vagyonrendeletét módosítja oly
módon, hogy a 1409/1 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú
ingatlant a forgalomképtelen vagyontárgya köréből áthelyezi
a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek közé.

21/2016.(02.29.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok telekhatáron
belüli szennyvízelvezető rendszer kiépítésével a határozat 2.
pontjában feltüntetett ingatlanokon és ütemterv szerint a
Strong-Shield Kft-ot (székhelye: 5600 Békéscsaba Lencsési
út 61. 4/20.) bízza meg, az árajánlatában foglalt 1.470.000,Ft nettó összegben a KT. elfogadta.

2.Elrendeli a 1409/1 és a 1408/2 hrsz-ú ingatlanok
értékbecslését.
3.Az 1-2 pontok végrehajtását követően felhatalmazza a
polgármestert a csereszerződés aláírására.
Ezen kívül, az adott telek mentén, 2016. július 31-ig
kétsoros járda építése történjen meg. KT elfogadta.

22/2016.(02. 29.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Intézménye
sarkadkeresztúri telephelyén az Idősek Klubja felújítását,
önkormányzati finanszírozásból, humánerőforrás
biztosításával megoldja. A dolgozók részére a szükséges
védőruhát biztosítja.

12/2016.(01.26.) 2016. május 23-26. között a
Horvátországban megrendezésre kerülő Keresztúr Nevű
Települések Diáktalálkozóján résztvevő 3 helybeli gyermek
költségeihez támogatást biztosít. A KT. a határozati
javaslatot támogatta.
13/2016.(01.26.) A KT. a Mozgáskorlátozottak Országos
egyesületének helyi csoportját 2016. évben egyszeri
terembérleti díjmentességgel és tagjai részére egy ebéd,
vagy vacsora adásával, támogatta.

23/2016.(02. 29.)
2016. március 15-én, 11 órakor
kerül megrendezésre a Március 15-i települési Ünnepség.
Ünnepi beszéd megtartására, dr. Kovács József
országgyűlési képviselőt kérjük fel, valamint, a 11
legnagyobb adófizetőt köszöntjük meg, a szokások szerint.
A KT. a javaslatot támogatta.

14/2016.(01.26.) az Önkormányzati Hivatal új Xerox
fénymásoló beszerzését, és lízingelését további 4 éven
keresztül – határozati javaslatot a KT támogatta.

24/2016.(03. 10.)
Sarkadkeresztúr / Kötegyán
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint
fenntartó – a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetését 42. 529 e Ft bevétellel és
kiadással elfogadta.

15/2016.(01.26.) a KT. a Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének kérelmét elfogatja, miszerint 2016. évben, 4
alkalommal terembérleti díjmentességgel, és egy
alkalommal a tagok részére egy ebéddel támogatta.

25/2016.(03. 10.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvoda Intézmény
2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal 23.020 e Ft bevétellel és kiadással elfogadta

16/2016.(02.15.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatal elsőfordulós 2016. évi
költségvetését bevétellel és kiadással elfogadta.

26/2016.(03.10.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2016. évi végleges költségvetését a figyelemmel a
Bizottságok módosító javaslatára a módosításokkal együtt
437.039.672 Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

17/2016.(02. 15.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvoda Intézmény
elsőfordulós 2016. évi költségvetését bevétellel és kiadással
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
18/2016.(02. 15.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
elsőfordulós 2016. évi költségvetését a figyelemmel a
Bizottságok módosító javaslatára a módosításokkal együtt
bevétellel és kiadással elfogadta.

27/2016.(03. 10.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonrendelet
módosítását, a KT. elutasította.
28/2016.(03. 10.)
Sarkadkeresztúr Képviselőtestülete a 9/2016. (I.26.) számú önkormányzati határozat
visszavonását a KT. elutasította.

19/2016.(02. 15.) A KT. megszavazta a 2013-2015 időszakra
az Önkormányzat könyvelésének teljes körű
könyvvizsgálatát.

29/2016.(03. 10.)
2016. március végén tartandó
testületi ülésen újra napirendre tüzük, a Fazekas József
telekcseréjének ügyét, illetve személyét is meghívja a
testületi ülésre. A határozatot a Kt. elfogadta.

20/2016.(02. 29.) Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
sarkadkeresztúri szennyvízberuházás 2. és 3. öblözet,
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30/2016.(03. 30.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri, Kovács
Mihály könyvvizsgáló Urat, hogy az önkormányzat
működésében kiemelve, a Szociális Feladatellátó Társulás, a
Konyha, és a Közös Önkormányzati Hivatal területek átfogó
könyvvizsgálatáról, újabb árajánlatot készítsen el.

- „Leg a láb” Alapf. Műv. Iskola 750.- Ft+ Áfa /óra
- egyéb teremhasználati díj 5.000.- Ft+Áfa/alkalom
Hirdetési díjak:
- magánszemélyek részére 40.- Ft+ Áfa /nap/hirdető
- közületek részére 75.- Ft/+ Áfa nap/hirdető
- Keresztúri Hírekben való hirdetési díjak:
- apróhirdetés esetén 40.- Ft+Áfa/betű
- keretes hirdetés (5x10 cm) esetén 1.900.-Ft+Áfa/hirdetés
Kölcsönzési díjak:
- betonkeverő 2.200.- Ft+ Áfa/nap
- palló és állvány 130.- Ft+ Áfa /nap
- hegesztő-berendezés.2.200.- Ft+ Áfa /nap
Gépelési díj: 85.- Ft/+ Áfa oldal
Fénymásolás:
- 1 oldalas 40.- Ft+ Áfa /oldal
- 2 oldalas 55.- Ft+ Áfa /oldal
Faxolás: (bruttó értékben) 180.- Ft+ Áfa/oldal
Szolgálati lakások bérleti díja: (bruttó értékben)
-összkomfortos lakás 90.- Ft+ Áfa /m2
Könyvtár: (TAM)
- felnőtt 450.- Ft/év
- 16-18 év között 80.- Ft/év
- 16 év alatt és 70 év fölött ingyenes
Internet:
- gépek használati díja 260.- Ft+ Áfa /óra
- színes nyomtatás 195.- Ft+ Áfa /oldal
- sima nyomtatás 65.- Ft+ Áfa /oldal
- CD írás 180.- Ft+ Áfa /lemez
- szkennelés 75.- Ft+ Áfa /oldal
Közterület-használati díjak:
- a./ géperejű és lófogatú kocsik, utánfutók, mezőgazdasági
vontatók munkagépei: 360.- Ft+ Áfa /hó/db
- b./ teher- és különleges gépjárművek (traktorok)
elhelyezése:
- 530.- Ft+ Áfa /hó/db
- c./ építési munkával kapcsolatos anyagok, állványok
elhelyezése:
- a használatbavételi engedélyig ingyenes, utána 55.- Ft+ Áfa
/m2/hó, de minimum 700.- Ft+ Áfa /hó
- d./ önálló hirdető-berendezés:
- 360.- Ft+ Áfa /hó/db: 1 m2 felületig
- 900.- Ft+ Áfa /hó/db: 1 m2 felület felett
- e./ egyéb anyagok, tüzelő, ipari alapanyagok, stb.:
- 17.- Ft+ Áfa /m2/nap, de minimum 320.- Ft+ Áfa /hét

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ez
ügyben járjon el. A határozatot a KT. elfogadta.
31/2016.(03. 30.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről a KT. elfogadta.
32/2016.(03. 30.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tereprendezéssel, 2
soros járda lehelyezését, a KT. elutasította.
33/2016.(03. 30.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fazekas József
telekcsere ügyben, az eredeti állapot visszaállítását, a KT.
elutasítta.
36/2016.(03. 30.)
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés megyei
TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan, a kapcsolattartó
személyére Bakucz Péter polgármestert jelöli meg. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ez
ügyben eljárjon. A határozatot a KT. elfogadta.

Önkormányzat szolgáltatási díjai
119/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat szolgáltatási díjait 2016.
január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:
Földhasználati díjak:
- kert 5,00 Ft/m2/év+Áfa
- szántó 1,60 Ft/m2/év + Áfa
legelő1,10 Ft/m2/év+ Áfa
Mérlegelési díjak:
- sertés 115,00 Ft+ Áfa /db
- szarvasmarha 215,00 Ft+ Áfa /db
- juh, malac 115,00 Ft+ Áfa /db
Területfoglalási díj: (bruttó értékben)
- mutatványosok (cirkusz, céllövölde, stb.) 5.235.- F+ Áfa
t/nap
- piaci helypénz 975.- Ft+ Áfa /alkalom
Teremhasználati díj:
- Napközi Konyha Ebédlő12.000.- Ft+ Áfa/alkalom
- konyhahasználat 490.- Ft+ Áfa /fő
- sportcsarnok:
- felnőtteknek.4.900.- Ft /óra
- diákoknak 3.300.- Ft /óra
- kedvezményben részesülők 2.200.- Ft /óra
- cirkusz, rendezvény 28.100.- Ft+ Áfa /alkalom

Szennyvízberuházás
Tisztelt szennyvízberuházásban érintett sarkadkeresztúri
lakosok!
A Keresztúri Hírek elmúlt évi számaiban már többször
felhívtuk az érintettek figyelmét, hogy végéhez közelít a
szennyvíz beruházás településünkön. Ismételten felhívjuk
a figyelmüket, hogy az érintett ingatlanokon a telekhatáron
belül a házi rákötések kiépítése szükségszerűvé vált.
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Ezúton értesítjük a Tisztelt szennyvízberuházásban érintett
lakosságot, hogy a szennyvízhálózat próbaüzeme a mai
nappal - 2016. március 17-én elkezdődött.

közreműködésével kedvezményes áron juthat a szükséges
csövekhez, mely árak az alábbiak:

Tájékoztató

A mai naptól szükséges az érintett ingatlanok részéről a
szennyvíz biztosítása, így ezzel a nappal a telekhatáron belüli
rendszerek
rácsatlakoztatása
elkezdődhet,
illetve
szükségszerű.

Tájékoztató
a víziközmű érdekeltségi hozzájárulás hátralékának
végrehajtásáról

Tájékoztatásul közöljük, hogy a próbaüzem ideje alatt
szolgáltatási szennyvízdíj fizetési kötelezettség egy ingatlan
esetében sem merül fel.

Tisztelt Keresztúri Lakosok!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívjuk a közületek (vállalkozások, élelmiszerboltok,
italboltok. stb.) figyelmét, hogy esetükben befogadási
nyilatkozat szükséges és még a kiépítés előtt szükséges a
kapcsolatfelvétel a leendő üzemeltetővel – az Alföldvíz Zrtvel – a telekhatáron belüli kiépítés kapcsán.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Sarkadkeresztúri Víziközmű
Társulat (Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7.) az egyes
magánszemélyek víziközmű érdekeltségi hozzájárulás
köztartozás hátralékának, adók módjára történő behajtása
miatt, mint illetékes helyi önkormányzati adóhatóságot
megkeresett.

Felhívjük
a
nagyobb
mezőgazdasági
termeléssel
(növénytermesztők, állattartók) foglalkozók figyelmét, hogy
esetükben a későbbi számlázás érdekében a vezetékes ivóvíz
mérője mellé almérő kiépítése kérhető (szolgáltatási
ellenértékkel), mely kiszolgálja a mezőgazdasági
tevékenységet, így a felhasznált víz mennyisége a szennyvíz
elvezetés szolgáltatási díjban nem kerül kiszámlázásra a
jövőben.

A hatályos jogi szabályozás szerint - az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-a alapján a köztartozásra
jogosult, jelen esetben a Víziközmű Társulat természetes
személy érdekeltek köztartozásnak minősülő hátralékát (
magánszemély esetében 10.000,- Ft-ot meghaladó esetben)
köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15
nap elteltével megkeresi az adóhatóságot behajtás végett. A
megkeresés 219 magánszemély hátralékát tartalmazza, mely
meghaladta a 10.000,- Ft nagyságrendű összeget.

A telekhatáron belüli kiépítéssel kapcsolatban a Víziközmű
Társulat és az Önkormányzat tájékoztatja az ingatlan
tulajdonosokat, hogy a kiépítést végezheti az Alföldvíz
Zrt. partnercége/i/, kiépítheti az ingatlan tulajdonosa is,
ebben az esetben viszont a teleken belüli munkaárok nem
fedhető be, amíg a kiépített rendszert az Alföldvíz Zrt.
szakemberei nem szemrevételezik, illetve nem veszik át.

Tájékoztatom, Önöket, mint ahogy az a 2016. április 14-én
megtartott Víziközmű Társulat Küldöttgyűlésén is az
Adóhatóság részéről elhangzott április 30-ig kiküldésre
kerülnek az érintett hátralékosok részére a fizetési
felszólítások. A hátralékosoknak a fizetési felszólítás
kézhezvételétől számított 8 napon belül kell a fizetési
kötelezettségeiknek eleget tenni. A hátralék befizetéséhez
csekket a Víziközmű Társulat biztosít, mely átvehető
Puskásné Szatmári Klára ügyintézőtől (Sarkadkeresztúr
Vörösmarty út 7.).

Alföldvíz Zrt. partner cégei:
Csaba-Cső Bt. – 30/932-98-63
Csaviép Bt. - 30/943-48-44
KIERZO-PLUSZ Kft. – 70/332-18-24
Strong-Shield Kft. (ifj. Molnár János – sarkadkeresztúri
lakos) – 30/459-70-11

Sajnos abban az esetben, amennyiben 8 napon belül a fizetési
felszólításnak nem tud eleget tenni a hátralékos, úgy
intézkedni kell a hátralék összeg, adók módjára történő
behajtásának végrehajtására, letiltására. A letiltás havonta a
jövedelmének 33 %-a erejéig terjedhet a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 61. § (2)
bekezdése alapján. Az adóhatóság a végrehajtási eljárásban,
fizetési könnyítést, halasztást már nem engedélyezhet. Épp
ezért tisztelettel kérem, hogy a letiltó végzés kibocsátása előtt
a hátralékát mindenki rendezze a Víziközmű Társulat felé.

A korábbiakban kiküldött bejelentő lap a lakossági
csatornarákötéshez szükséges, melyet kitöltés után kérjük,
hogy a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba
dobja be, vagy adja át személyesen a Víziközmű Társulat
ügyintézőjének – Puskásné Szatmári Klárának.
Tájékoztatásul, a telekhatáron belüli munkaárok kiásásához,
az
Önkormányzat
segítséget
tud
nyújtani,
közfoglalkoztatottak bevonása útján. Ezen szándékát is
jelezze Nagy Imre településgazdánál
Tisztelettel:
Víziközmű Társulat, Községi Önkormányzat

A fentiek figyelembevételével 2016. május 1-től a letiltások
a munkáltatók, nyugdíjfolyósító, egészségbiztosítási pénztár,
államkincstár részére megküldésre kerülnek. Nem tiltható le
a hátralék bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény 74. §-ban meghatározott egyes ellátásokból.

Mindezek mellett tájékoztatjuk Önöket, hogy a ingatlanon
belüli kiépítéshez az Alföldvíz Zrt.-től az Önkormányzat
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Kérem, hogy minden érintett a jelen tájékoztatóban
foglaltaknak eleget tenni szíveskedjen, mert ellenkező
esetben a intézkednem kell az adók módjára történő
végrehajtásról, mely épp úgy kellemetlen az Adóhatóság
számára is.

3.27's Bisztró:24 pont
4.Életrevalók:20 pont
5.Sap:18 pont
6.Top Blend Team:17 pont
7.Forest Pub:16 pont
8.Dovabó Kft:15 pont
9.Horváth Tető:13 pont
10.Szemfényvesztők :13 pont
11.Kötegyán SK:3 pont
12.Naplopók:0 pont
A Csapatok szavazata alapján:
Legjobb kapus: Kajári Attila (Szemfényvesztők)
Legjobb játékos: Erdei István (Semmittevők)
A Nézők szavazatai alapján:
Legjobb kapus: Hőgyes Richárd (Young Boys)
Szabó Csaba:(Forest)
Gólkirály: Csíkos Mihály (Életrevalók)
Legsportszerűbb csapat: 27's Bisztró
Gratulálunk Mindenkinek a helyezésekhez!
A Sarkadkeresztúri Önkormányzat és Nagyné Bondár Anikó
– Szervező

Sarkadkeresztúr, 2016. április 14.
Tisztelettel:
Szokai Dániel
jegyző

Alföldvíz Zrt.
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Alföldvíz Zrt.
az ivóvízhálózatán rekonstrukciós munkálatokat fog végezni.
Ezzel kapcsolatban április 12-én az önkormányzat részéről a
munkaterület átadása megtörtént. A rekonstrukciós munkák
az alábbiakra terjednek ki, Jókai utcán mintegy 150 m gerinc
nyomóvezeték cseréje fog megtörténi, a hozzátartozó házi
bekötésekkel. 3 darab tűzcsap átépítése (Rákóczi út 72,
Kossuth u. 55., valamint Vörösmarty út 53. – áthelyezésre
kerül az 55. szám alá), ivó vízhálózati csomóponti akna
felújítására kerül sor a Vörösmarty és a Sport utca sarkán.
Mindezek mellett további házi bekötések felújítása várható a
Rákóczi út 6-20/A-ig. A felújítási munkák során
vízkorlátozásokra számítani kell, ebben az esetben viszont az
Alföldvíz Zrt. tájékoztatni fogja a lakosságot.

Kápolna újraszentelése
Román ortodox kápolna újraszentelése – püspöki
istentisztelettel. Az istentiszteletet Siluan Püspök Atya a
Magyarországi Ortodox Egyház Vezetője és Seres Sándor
helyi lelkész celebrált. Az ünnepséget megtisztelte Florin
Vasiloni Románia Gyulai Főkonzulja – családjával, valamint
az Országos Román Önkormányzat részéről Juhász Tibor, a
sarkadi Román Önkor-mányzat részéről Tát János. Köszönet
illeti Patkás János – helyi Román Nemzeti Önkormányzat
Elnök Urat a nap megszervezéséért és anyagi támogatásáért.

Sarkadkeresztúri Sportesemények
A Sarkadkeresztúri Önkormányzat 2015/2016 évben is
megrendezte, a már hagyománnyá vált
"Téli Teremlabdarúgó Bajnokságot!"
A bajnokságba 12 csapat nevezett be. A mérkőzések a
Csarnokban voltak, a rendezvény nagyon sok nézőt vonzott
magával. A meccseket, amelyek szombaton és vasárnap
zajlottak, az Mlsz játékvezetői vezették. A hétvégék nagyon
jó hangulatban teltek, tele izgalmakkal. A csapatok nagyon
sportszerűek voltak. Ezúton szeretnénk megköszönni a
csapatoknak, hogy részvettek ezen a bajnokságon és
színesítették kicsiny falunk mindennapjait. Köszönet a
Magyar Labdarúgó Szövetségnek a támogatásért. Szeretnénk
köszönetet mondani Sajtiné Icunak és Pardiné Mártinak.
Köszönetünket fejezzük ki Fábián Zsoltnak és Csávás
Lajosnak a Fegyelmi Bizottság tagjainak. Köszönjük Námer
Anikónak és Kónya Klárinak,hogy a mérkőzések ideje alatt
üzemeltették a büfét.Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában
segítette a rendezvényt. A Bajnokság végeredménye:

Március 15
Március 15: A képviselő-testület döntése értelmében, a
Március 15-i ünnepséget dr. Kovács József országgyűlési
képviselő úr tartotta meg ünnepi beszédét. A színvonalas
óvodai és iskolai műsort követően, az országgyűlési
képviselő Úr, az önkormányzat, valamint a helyi civil
szervezetek helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az
ünnepséget követően a napközi konyha ebédlőjében
köszöntöttük településünk 11 legnagyobb iparűzési adó
fizetőjét, kiknek ezúton is gratulálunk.
Adófizetők: Minőségi Vasipari Kft., OSZT-AGRO Kft., K-NP Kft., Két P Kft., Menthapharma Bt., Kód Plusz Kft., Agree-

1.Young Boys:26 pont
2.Semmittevők:25 pont
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Trade Kft., Alföld Tank Kft., Szatmári Bt., Dentall Controll
Kft., Kádár Zoltán ev.

Mindkét rendezvényünk sikerét, köszönjük a résztvevőknek,
és támogatóinknak.
Hálásak vagyunk a közreműködőknek, hogy hozzásegítettek
bennünket, hogy színesíteni tudtuk kicsi településünk
mindennapjait.
Támogatóink:
Szabad
generáció
alapítvány,
Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Helyi csoportja, Námer Tiborné, Námer
Anikó, Orchideák Nyugdíjas Egyesület, Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete, Orodán Istvánné, Román
Hagyományőrző Egyesület, Nagyné Bondár Anikó, Ilyés
Józsefné, Gurzó Gábor, Bakucz Péter, Weisner Nicolaus,
Néptánc csoport

Húsvétolás

Iskolai hírek

2016. március 25-én Húsvétolás-t tartottunk településünkön.
Sok kisgyermek és felnőtt aktív részvételével, locsolkodással,
tojásfestéssel, tojáskereséssel és sok más játékkal
köszöntöttük ezt a szép ünnepet.

2016. január-március
Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny
A Sarkadi Könyvtár által rendezett Kazinczy Ferenc Szép
Magyar
Beszéd
Versenyre
2 tanulónk jutott be a házi versenyt követően.
Szilágyi Rudolf a 7-8. osztályos korcsoportban III. helyezést
ért
el.
Dian Erika az 5-6. osztályos korcsoportban eredményesen
képviselte
iskolánkat.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő pedagógusaiknak
Tadanainé Forrás Katalinnak és Jováné Baracsi Ildikónak.

Farsang
2016.március 5-én került megrendezésre Farsangi bálunk,
melyen a megjelentek majdnem mindegyike jobbnál-jobb
jelmezbe bújva búcsúztatta a telet.
Magyar Kultúra Napja
Iskolánkban hagyományteremtő céllal megemlékeztünk a
Magyar
Kultúra
Napjáról.
A tanulók kedvenc versüket mutatták be a lelkes
közönségüknek.
Lehetőség volt versillusztrációra és éneklésre is. Örömmel
láttuk, hogy sokan érdeklődnek hazánk szellemi értékei iránt.
Színházlátogatás
Alsós és felsős tanulóink Békéscsabán a Jókai Színházban
jártak. A nagyok a "Légy jó mindhalálig" című musical-t, a
kicsik „A szegény csizmadia és a Szélkirály” című zenés-
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táncos mesejátékot tekintették meg. Köszönjük az utazáshoz
nyújtott
segítséget
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának és a Szabad Generáció Alapítványnak.

Szavalóverseny – 2016. március 2:
Hagyományunkhoz
híven
megrendeztük
házi
szavalóversenyünket. 17 tanuló mondhatta el legkedvesebb
versét.

Farsangi mulatság:
Gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon készültek az idei
farsangi
mulatságra
is.
Sok-sok színes, vidám jelmezzel búcsúztattuk a telet.
Köszönjük mindenkinek a rendezvényhez nyújtott segítséget!

A következő szép eredmények születtek
1-2. osztály:
Egri Ágnes Erzsébet – I. helyezett
Patkás Hédi Anna – II. helyezett
Nagy László György – III.
helyezett
3-4. osztály:
Jova Panna Diána – I. helyezett
Zsoldos Zoltán Ferenc – II.
helyezett
Farkas György – III. helyezett
5-6. osztály:
Hegedüs Kata Viktória – I.
helyezett
Puj Tünde Boglárka – II. helyezett
Dian Erika – III. helyezett
7-8. osztály:
Nagy Eszter – I. helyezett
Kónya Anett – II. helyezett
Szilágyi Rudolf – III. helyezett

Valentin nap:
Az idei Valentin nap minden eddiginél jobban sikerült. Ezt a
délelőttöt hagyományainkhoz híven minden évben a 8.
osztály
rendezi
meg.
A szülők sok-sok finomsággal készültek, melyet ezúton is
szeretnénk
nekik
megköszönni!
A nap királynője Kónya Anett, királya Pulyka Szebasztián
Márk lett.

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak!
Családi sportnap:
Intézményünk 7. alkalommal rendezte meg a családi
sportnapot. Ezen a rendezvényen a szülők, testvérek együtt
sportolhatnak tanulóinkkal. Volt zenés bemelegítés,
váltóverseny, kapitánylabda, kézilabda, foci több
korcsoportban. A szülők is összemérhették erejüket a
gyerekekkel a szülők-diákok kézilabda meccsen és fociban.
A délelőtt folyamán a Szabad Generáció Alapítvány által
felajánlott gyümölcsöt fogyaszthatta minden résztvevő. Az
adományt
ezúton
is
köszönjük.
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt!

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
A 2016. február 19-én megrendezett megyei versenyre 9
tanuló jelentkezett iskolánkból:
Kaszai Balázs Gábor, Jova Panna Diána, Farkas György,
Vince Szabolcs, Kádár Hajnalka, Gurzó Kinga, Törő
Dominik,
Kóra Sándor, Szalazsán Attila.
Tanulóink sikeresen helytálltak.
Gratulálunk Nekik és felkészítőiknek!

Játszótársam mondd akarsz-e lenni?
A Kistérség általános iskoláinak 7-8. osztályos diákjai mérték
össze tudásukat a Sarkadon megrendezett irodalmi
vetélkedőn. A színes, játékos feladatok elszórakoztatták a
résztvevőket.
Tanulóink
eredményesen
képviselték
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iskolánkat: Kóra Sándor, Kónya Anett, Szilágyi Rudolf,
Kellner Zalán Andor, Dian Dominika, Puskás Dorina.
Gratulálunk Nekik és osztályfőnökeiknek!
Hagyományőrző Matematika Verseny:
Iskolánkat 5 tanuló képviselte a Sarkadon megrendezett
versenyen:
Kellner Zalán Andor, Puskás Dorina, Hegedüs Kata Viktória,
Tárnok Kristóf,
Törő Dominik, aki 23 versenyző közül az 5. helyezést érte el!
Gratulálunk Nekik és Tadanainé Forrás Katalin
pedagógusnak!

Óvodai hírek
Február 17-én rendeztük meg az óvodai farsangot, ahol a
szülők is szép számmal voltak jelen. Minden gyermek, és a
szülők nagy része is jelmezt öltött magára. Volt jelmezes
felvonulás, ének, vers, tánc, evés-ivás, zsákbamacska, és
„Kiszebáb” égetés is. Szóval, elbúcsúztattuk a telet, és várjuk
a tavaszt!
Meghívtuk az Idősek klubja dolgozóit és gondozottjait is,
akik gyümölcsökkel lepték meg a gyerekeket.
Rengeteg finomságot hoztak a szülők. Nagyon sok sütemény:
a fánktól a muffinig, a linzertől a mézes krémesig, minden
volt! Mivel nagyon sok szülő hozott süteményt, és nem
szeretnénk kihagyni senkit a felsorolásból, ezért mindenkinek
köszönjük az aktivitást a gyerekek nevében is! Köszönjük az
„Orchideák” Nyugdíjas Egyesületnek a sok gyümölcsöt és a
süteményt, és hogy gondoltak az óvodásokra, ezen a vidám
napon!
Egy vidám, jó hangulatú napon vagyunk túl, ahol gyerek,
felnőtt egyaránt jól érezte magát!

Nyílt
nap
az
iskolában
–
2016.03.23:
Ezen a napon ellátogattak iskolánkba a leendő 1. osztályosok.
Az iskolások dalokkal, furulyaszóval, sok-sok szeretettel
fogadták őket. Részt vettek egy-egy órán az 1. és 2.
osztályban. A játszóházban húsvéti ajándékokat, Ella nénivel
kiskosarakat
készítettek.
A látogatás végén közösen játszottak a Sportcsarnokban.
Reméljük, sok élménnyel gazdagodtak.

"Az év hangja a Sarkadi Kistérségben"
A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár által kiírt, a
magyar költészet napján megrendezett szavalóversenyen
iskolánk tanulói 126 versenyző közül az alábbi szép
eredményeket
érték
el:
Egri
Ágnes
Erzsébet
III.
helyezett,
Hegedüs
Kata
Viktória
III.
helyezett,
Nagy
Eszter
V.
helyezett,
Kónya
Anett
IV.
helyezett.
Gratulálunk Nekik és felkészítő pedagógusaiknak!

Ebben az évben is meghirdette a Békés Megyei
Rendőrkapitányság a „Közlekedés gyermekszemmel” c.
gyermekrajzpályázatát. A Sarkadi járási szintű versenyen
Farkas Anikó Alexandra nagycsoportos óvodásunk rajzát
különdíjjal jutalmazták. Ezúton is gratulálunk Neki.

2016. április 15-én került megrendezésre az óvoda
Alapítványi – estje. Az óvodás gyermekek is műsorral
kedveskedtek a vendégeknek. A meghívott vendégszereplők
színvonalas
műsorokkal
támogatták
a
Törpicur
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Alapítványunkat. Köszönjük mindenkinek a segítséget,
támogatást és a hozzájárulást. Az est bevétele 350 000 Ft lett
amit az óvodás gyerekekre fordítunk.

(2016.03.06.),Kádár György és Leelőssy Brigitta gyermekei
Kádár György és Kádár Anna (2016.03.11.), Erdei József és
Piriczky Mercédesz lánya Erdei Maja (2016.04.10.)

Kedves olvasó! Amennyiben nem nyilatkozott még személyi
jövedelemadójának 1 %-áról, úgy ajánlja fel a
Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány javára!
Köszönjük!
Az alapítvány adószáma:18393859-1-04

Haláleset: Kóra Jánosné Márta Julianna (1940), Diósi Sándor
(1932), Negye Mihály (1940), Barta Lajos (1932), Balogh
István (1949), Germán Györgyné Kiss Ilona (1925), Tiszai
Árpád (1955), Orodán József (1947), Papp Gábor (1950),
Buzi Sándorné Márta Róza (1926), Tóth László (1951), Barna
Sándor(1948)

Hirdetmény
ADÉL VENDÉGHÁZ
Vendégeket vár és nincs hol elszállásolnia?
Egész évben várjuk vendégeinket vendégházunkba.
Egyedi ajánlatokért hívja a +36-30/249-8401 telefonszámot.

Könyvtár hírei
Véradás
2016. március 2-án megjelent véradók száma: 44 fő
Legközelebbi véradás:
Ideje: 2016. május 18.
Helyszín: Községi Könyvtár
2016. március 24-én a Községi Könyvtárban 9órától az
óvodásoknak Húsvéti játszóházat tartunk! A Bábika
játszóház képviselőjének segítségével: Ujj Évával.
- ibolya, nárcisz, hóvirág hajtogatása papírból
- madárkák textilből
- virágok készítése papírsodrással
- szélforgók papírból

Tisztelt Sarkadkeresztúri Lakosság!
A Sarkadkeresztúri Református Egyházközség presbitériuma
elhatározta a templom harangjának felújítását. A
legkedvezőbb árajánlatot RANCZ Toronyóragyár Kft adta,
melynek összege: 560.000.-Ft + ÁFA
Gyülekezetünk e cél érdekében adakozásra hívja a
lakosságot. Mindenkit szeretettel kérünk, hogy anyagi
erejéhez mérten segítsen templomunk harangjának
elengedhetetlenül szükséges munkálatainak elvégzésében.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, könyvfelajánlás
tekintetében, mellyel községi könyvtárunk könyvállománya
bővült, Nagy Zoltán és Károlyi Mihályné sarkadkeresztúri
lakosoknak.
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Csoportja ezúton
mond köszöntet Károlyi Mihálynénak, hogy kerekesszék
adományával segítette az egyesület munkáját.

Anyakönyvi hírek
Születés: Kozmáné Bordás Dóra és Kozma János fia Kozma
János (2016.01.20.),Nyemcsok Mária Enikó és Csányi Gábor
lánya Csányi Hanna (2016.06.05.), Horváthné Dobi Renáta
és Horváth György fia Horváth Noel György
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csillag volt mert szívből szeretett
S mi úgy szerettük ahogy csak lehetett
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap
De a szívünkben él s örökre ottmarad!"

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett testvérem

TISZAI ÁRPÁD

Megemlékezés

temetésére virágot küldött, és azoknak, akik telefonon vagy
személyesen részvétet nyilvánítottak.

Pribék Sándorné

A gyászoló család

volt sarkadkeresztúri lakos halálának 1.
évfordulójáról
Férje, gyermekei, unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Úgy mentél el, mint aki fáradtan belép és az mondja, hogy
ennyi volt, és ebből már elég.
Mint akinek nem maradt már ereje küzdeni és tudja jól, hogy
senki nem tud segíteni.”

„Elmentél tőlünk egy szomorú téli napon,
Azóta Tiéd a csend, a végtelen nyugalom.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
Amíg élünk, Te is itt élsz, szívünkben velünk.”

PAPP GÁBOR
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt
vettek és nagy fájdalmunkban osztoznak velünk.

MEGEMLÉKEZÉS

Szerető családja, menye és unokája

OROSZI JÁNOS
volt sarkadkeresztúri lakos
(Kisnyék)
halálának 6. évfordulójára.
Szerető felesége:
Julianna,
gyermekei: Béla és János,
menye: Magdolna,
unokái: Erika, Brigitta és Jancsika
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