Osváth Erzsébet: Három cimbora
Sándor, József, Benedek
hozza már a meleget.
mindhármukon hátizsák,
jönnek hegyen-völgyön át.
Elöl Sándor billeg-ballag,
a nyomában József baktat.
Hátul szuszog Benedek,
cipeli a meleget.
Sándor viszi a mezőre,
József viszi az erdőbe.
A megmaradt meleget
tóba szórja Benedek.

FEBRUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
Önkormányzatunk képviselő-testülete az év első
ülését 2014. február 3-án tartotta. Első napirendi
pont keretében a polgármester beszámolt a lejárt
határidejű határozatokról, a két testületi ülés között
történt eseményekről.
Második napirendi pontként a polgármester
tájékoztatást adott a szennyvízberuházás helyzetéről
az alábbiak szerint:
„A
szennyvíztisztító
teleppel
kapcsolatban
számtalan tárgyaláson vagyunk túl – az irányító
hatóság – VÁTI – budapesti és békéscsabai
képviseletével, az Alföldvíz Zrt-vel, a tervezővel,
közbeszerzési szaktanácsadóval és még számtalan
közreműködővel (Cséfa község, projektmenedzser,
stb.). A hangsúly mindig a szennyvíztisztító telep
vízjogi létesítési engedélyén volt/van, ugyanis ezen
engedély nélkül nem kezdődhet el a telep
megvalósítása. 2012. októberét követően
a
Környezetvédelmi Hatóság hiánypótlást rendelt el a
benyújtott tervek és dokumentumok alapján,
melynek határideje 2012, december 31-e volt. Ezzel
egyidejűleg megállapítást nyert a technológiát adó
Veolia Zrt. részéről, hogy jelen árakkal a beruházás
nem fér bele a rendelkezésre álló megnyert
pályázati pénzbe, ugyanis a HURO-s pályázathoz
2005/2006-os tervekhez az építésre vonatkozó árak
már nem fedik a valóságot. Ez alapján a Veolia Zrt.
az SBR technológia helyett ajánlott egy másik un.
A2/O technológiát, amely belefér a megnyert
pályázati pénzbe. Így egyeztetéseket követően
kértük a Környezetvédelmi Hatóságot a

hiánypótlási eljárás megszüntetésére és egyben
kezdeményeztük az új technológiára vonatkozó
vízjogi létesítési engedély kiadatását. Újabb
tárgyalások sorozata, melyet követően a vízjogi
létesítési engedély 2013. május 31-én kiadásra
került. Ennek függvényében – az előző testületi
ülésen történt döntés értelmében – a Csiky és Társa
Beruházás-szervező Kkt – a szennyvíztisztító telep
közbeszerzési eljárását megindította. A tervek
szerint, ha a közbeszerzési eljárás sikeres lesz,
akkor a telep építése július hónap végén legkésőbb
augusztus hónap elején megkezdődhet. Ezzel
egyidejűleg megkaptuk a Váti engedélyét a
beruházás megvalósítására tekintettel a határidő
hosszabbítását szeptember 30-i dátummal, de amint
ez látható nagyon rövid idő – így már jelenleg
folyamatban van egy újabb módosítási kérelem,
amelyben kérjük a 2013. december 31-i határidő
módosítást. Amennyiben, ha ezt megkapjuk – akkor
a projekt 2013. pénzügyi zárása – 2014. január 31én történhet. Kérdés lehet a próba üzem mikéntje!?
A VÁTI részéről az az álláspont, mivel a
próbaüzem már nem érinti a projekt pénzügyi
oldalát – így részükről nem okoz problémát, ha a
próbaüzem a jövő évre csúszik át.
Szennyvíz csatorna: A DARFÜ, mint irányító
hatóság kifejtette, hogy részéről feltételes módban a
közbeszerzési eljárás megindulhat, de ez akkor
válik érvényessé, ha szennyvíztisztító telep
beruházása megkezdődik – ugyanis az álláspont az,
ha nincs tisztító – akkor minek csatorna!?
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Ezek alapján a csatornára vonatkozó feltételes
közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van
– szintén a Csiky és Társa Beruházás-szervező Kkt.
részéről, mivel ha a telep beruházása megindul,
akkor indulhatna a csatorna építése is, mivel a telep
próbaüzem tekintetében nem lenne utolsó, ha a
kihordásos szennyvíz mellett már megjelenne a
csatornán érkező szennyvíz is.”
2013. júliusától – napjainkig:
A szennyvíztisztító telep építése a fentiek alapján,
az ütemezésnek megfelelően SBR technológiával
elkezdődött, mely alapján a kivitelezés műszaki
átadás-átvételi eljárása 2013. november 29-én
elkezdődött – és jegyzőkönyv alapján 2013.
december 13-án megtörtént. A Váti részéről
engedélyezésre
került
a
projekt
meghosszabbításának időtartama a 2013. december
31 – pénzügyi zárójelentés leadásának időpontja
2014.
január
31.
Sajnálatos
tény
a
testvértelepülésünkön történt esemény, mely alapján
a mondhatni 95 %-os szinten megrekedt a
kivitelezés, mivel a kivitelező csődöt jelentett – a
határon túli partnerünk projektmenedzserének
tájékoztatása alapján – esetükben új közbeszerzési
eljárást
kell
kezdeményezni,
melynek
következtében a projekt megvalósításának határidő
hosszabbítását kérik (mely már folyamatban van) ez
év június 30-ig. Esetünkben – kivitelező
vonatkozásában – 3 db részszámla és a vele járó
jelentés elmúlt évben leadásra került, melynek már
a pályázati támogatásból történő ellenértékét
mondhatni mindennap várjuk, hogy megjelenjen
számlánkon. Ez mintegy 150.000.- eurót jelent. Ez
évben 2014-ben kölcsönből kiegyenlítettük a
további rész- és záró számlákat – ennek a Váti
irányában történő elszámolása, lehívása és az ez
irányú szükséges jelentés készítése folyamatban
van, a napokban aláírásra és benyújtásra kerül.
Szennyvízcsatorna vonatkozásában – a teleppel
kapcsolatos dokumentáció/kat megküldtük a
DARFÜ részére, valamint írásban kezdeményeztük
a támogatási szerződés aláírását és a DARFÜ
engedélyét arra vonatkozóan, hogy a feltételes
közbeszerzési
eljárás
megindítható
legyen.
Problémát
jelent
ez
esetben,
hogy
a
Környezetvédelmi Hatóság a csatornára vonatkozó
vízjogi létesítési engedély kiadását márciusra ígéri.”

meghallgatta a polgármester lejárt határozatokról,
és a két testületi ülés között hozott döntéseiről szóló
jelentést.
Második napirendi pontként a képviselő-testület
elfogadta
az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetését. Az önkormányzat költségvetési
főösszege 339.116 ezer forint, ebből a közös
önkormányzati hivatal költségvetési főösszege
45.703 ezer forint, az óvoda intézmény költségvetési
főösszege 22.566 ezer forint. Az eredetileg
megtervezett ÖNHIKI támogatás összege 29.599
ezer forint.
A bejelentések között a képviselő-testület
elfogadta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tervét.

„Jó humor a nevetés. Kikapcsolódás. Boldogság.”
Mindezek egészséggel töltenek és hosszú élettel
ajándékoznak meg
A boldog ember, képes boldoggá tenni környezetét
akárhol él.
A boldogság nem más, mint jó egészség és a
leghatásosabb terápia!”

Selyemfestés kiállítás
„ a történetem: Kovács Mészáros Terézia vagyok,
Sarkadon élek. Mindig érdekelt az alkotás
gondolata. Foglalkoztam varrással, gyöngyfűzéssel,
üvegfestéssel, de egyik sem vonzott eléggé. Három
éve ismerkedtem meg a selyemfestéssel, a
selyemlágysága, puhasága, a színek és annak a
kialakulása azonnal lenyűgözött. Remélem minden
kedves látogatónak örömet tudok szerezni.”
A kiállítás 2014. február 6-tól, március végéig
látható a Községi Könyvtárban, a nyitvatartási
időben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Harmadik napirendi pontként a képviselőtestület megtárgyalta a 2014. évi költségvetés első
fordulóját.
A bejelentések között a képviselő-testület
elfogadta 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletét a
szociális ellátásokról. A rendelet megtekinthető a
www.sarkadkeresztur.hu honlapon a rendeletek
címszó alatt.
A 2014. február 27-én megtartott ülésén a
képviselő-testület az első napirend keretében

Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában:
- 2014. 02. 05: Az 1-2. osztályban nyílt órákat
tekinthettek meg az óvodások és a szülők együtt.
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10 órától közös sportfoglalkozás volt a
sportcsarnokban.
- 2014. 02. 06. 10 órától rövid kulturális műsort
tartottunk,
amelyben
bemutattuk,
milyen
lehetőségek vannak iskolánkban (furulya, angol
mondókák-dalok, versek, szavalatok, néptánc).
Utána játszóház volt közösen az ovisokkal,
iskolásokkal, szülőkkel együtt, ahol különböző
papírból készült tárgyakat lehetett készíteni.
Lehetőség volt agyagozásra is Ella nénivel.

2014. 03. 05. színházlátogatás
15 fő alsós tanuló a Békéscsabai Jókai Színházban
Weöres Sándor verseinek felhasználásával készült
Bóbita-fantáziák című zenés-verses mesejátékot
tekinthette meg.

2014. január 14-étől néptánc tanulásra van
lehetőség itt az óvodában. A néptánc órák heti egy
órában, keddi napokon vannak, és önköltségesek.
Király Sándor néptánc oktató 15 gyermekkel
foglalkozik. A gyerekek vegyes életkorúak.
Február 4-én a tanítónők hospitáltak a
nagycsoportban. A látogatás célja az volt, hogy
megismerkedjenek a pedagógusok a leendő 1.
osztályosokkal,
a
gyerekek
pedig
megismerkedjenek a tanító nénikkel, a szabadidős
tevékenységek és játékszituációk keretén belül.

Valentin nap - 2014. 02. 14.
Az idei Valentin napot a
szokásokhoz híven a 8.
osztály rendezte meg. A
rendezvény
sikeréhez
a
szülők sok süteménnyel,
üdítővel, cukorkával járultak
hozzá.
A nap királynője
Sárosi Vanessza, királya
Képe Tibor Dániel lett.

Farsang – 2014. 02. 28.
Ezen a napon iskolánk tanulói jelmezekkel, zenés
műsorokkal búcsúztatták a telet. A 8. osztályosok
színvonalas keringővel
kápráztatták el a
közönséget. Az alsós tanulók ötletes jelmezekkel
lepték meg a jelenlévőket. A felsősök osztályonként
különböző műsorszámokat mutattak be.

Február 5-én és 6-án nyílt napot tartott az általános
iskola a leendő 1. osztályosok és a szüleik számára.
Minden gyermek és szülője részt vett a két napos
programon. A gyerekek élményekkel tele jöttek
vissza az óvodába. Nagyon jól érezték magukat.

Február 18-án Farsangoztunk az óvodában. A
várva várt
nap
programja
a
következő
volt:
jelmezes
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felvonulás, zene, tánc, mulatozás, evés-ivás,
versenyjátékok, és ebéd előtt Molnár Orsi egy
fergeteges zenés műsorral szórakoztatott bennünket.
Mindenki jelmezbe öltözött, még a felnőttek is.
Meglátogattak bennünket az Idősek klubja
gondozottai és dolgozói, akik gyümölcsöt és
kekszet hoztak a gyerekeknek, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.

sarkadkeresztúri lakosok. A jubileumi rendezvény
első helyezését az újonnan induló Bondár ZöldségGyümölcs csapat nyerte meg. Második helyen a a
Young-Boys, a harmadik helyen pedig a Jim Beam
csapata végzett. A látogatók és az érdeklődők
színvonalas
mérkőzéseket
láthattak
a
sportcsarnokban. Mindenkinek köszönjük a
részvételt. A sportolóknak sporttevékenységükhöz
további sok sikert kívánunk!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés: Szabó Mózes és Rostás Marianna fia
Marcell
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekük felneveléséhez.

A győztes csapat
„Az élet addig boldog és vidám,
míg mondhatjuk, Édesanyám.
Édesanya volt Ő, mert nagyon szeretett.
S mi is úgy szerettük, ahogy lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

MEGEMLÉKEZÉS
Jánk Mihályné
halálának
1.
évfordulójára.

Szerető családja

TEREMFOCI BAJNOKSÁG
Február 15-én véget ért a községi teremfoci
bajnokság. Végeredmény vonatkozásában első
helyezést ért el a Bondár-Zöldség csapata, második
helyezést Young Boys együttese, akik a keresztúri
fiatalokat takarja, míg harmadik helyezést ért el a
Jim Beam csapata. Negyedik helyezést ért el a
Semmittevők csapata. Az első és harmadik
helyezett méhkeréki illetőségű. A bajnokságra 11
csapat nevezett be. Egyéni díjazottak: gólkirály
Zsoldos Zoltán 22 góllal, legjobb kapus: Csapó
Sándor (Jim Beam), legjobb mezőnyjátékos:
Molnár Márk (Young Boys). A törzsszurkolók is az
elmúlt évekhez hasonlóan, idén is adtak át díjakat,
itt a már előbb említett játékosok és az első három
helyezett csapat is. Közönségdíjat adott át: Nagy
Zoltán, Puskás Sándor és Patkás János

Tisztelt Adózó!
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról
Ön dönthet. Községünkben működik
- „Sarkadkeresztúrért Közalapítvány”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek a
közalapítványt nevezze meg.
Adószám: 18383977-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról
Ön dönthet. Községünkben működik
- „Polgárőr Egyesület”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek
egyesületünket nevezze meg.
Adószám: 18370061-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról
Ön dönthet. Községünkben működik
- „Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért
Alapítvány”.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek
alapítványunkat nevezze meg.
Adószám: 18393093-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról
Ön dönthet. Községünkben működik
- a Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek
alapítványunkat jelölje meg.
Adószám: 18393859-1-04
***
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról
Ön dönthet. Községünkben működik
a
Sarkadkeresztúri
Sportegyesület.
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának
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felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek
alapítványunkat jelölje meg.
Adószám: 18376067-1-04
Bővülő Erzsébet-program - több lehetőség
a pályázóknak
A Békés Megyei Kormányhivatalban az
Erzsébet-programról sajtótájékoztatót tartott
Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés
Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott és Nagy Anna, az Erzsébetprogram szóvivője. Békés megyéből 2013-ban
6300 fiatal üdülhetett, sportolhatott a program
segítségével.
2014-ben
a
program céljaira
felhasználható
forrás
3
milliárdról
3,5
milliárd forintra
bővül.
Élénk
sajtóérdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót az
Erzsébet-programról
a
Békés
Megyei
Kormányhivatalban Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott és Nagy Anna, az Erzsébetprogram szóvivője. Erdős Norbert bevezetőjében
utalt rá, hogy a 2013. évben országosan 50 ezer
gyermek, ezen belül Békés megyéből 6300 fiatal
üdülhetett, sportolhatott, pihenhetett, köztük
ígéretes sport tehetségek is. Nagy Anna, az
Erzsébet-program
szóvivője
elmondta,
az
Országgyűlés 2012. július 6-án fogadta el a
gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében
megalkotott Erzsébet-programról szóló törvényt. A
program célja az, hogy jelentősen csökkentse azon
gyermekek számát, akik részére nem biztosított a
napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő
egészséges táplálék, illetve a regenerációhoz
szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
működtetett Erzsébet-program a kezdetektől eddig
több mint negyedmillió embernek, köztük több
mint 100 ezer gyermeknek teremtett üdülési,
pihenési lehetőséget. Szemben az Erzsébet-utalvány
forgalmazásából származó 2013. évi 3 milliárd Ft
támogatással, az Alapítvány 2014-ben már 3,5
milliárd forintot biztosít a fiatalok nyári szabadidős
tevékenységeinek
támogatására.
Idén 62-féle
pályázatra jelentkezhetnek a gyermekek, a
nagycsaládosok, a fogyatékkal élők és a
nyugdíjasok. 58 gyerektábor pályázatot hirdettek
meg, míg az érdeklődők 4 szociális pályázaton
indulhatnak.
A résztvevők sokszor nagy családokból érkeznek,
amelyeknek ez az egyetlen lehetőségük a szabadidő
szervezett és megfizethető eltöltésére. Az olyan
gyermekek esetében, akik korábban még soha nem

táboroztak, a táborokban való részvétel szinte a
gyermekkor megadásához volt fogható. A sikeresen
pályázó nyugdíjasok számára is emlékezetes
lehetőség a programban való részvétel.
A 2013. évben az Erzsébet-program fontos új eleme
volt a tehetséggondozás elindítása. Ez az elem az év
során folyamatosan lehetősé teszi, hogy az
érdeklődő tehetséges gyermekek
mentorok
személyre szabott segítségével fejlődjenek. A
programban résztvevő fiatalokat évközben két
ingyenes tábor várja, és ellátásukért sem kell
fizetniük.
Mint Nagy Anna elmondta, a már felhasznált és
bezúzott Erzsébet-utalványokat fűtőanyagként
közoktatási intézményeknek adták át. Békés
megyében ilyen módon 7 iskola spórolta meg
tavaly 2-3 havi fűtésszámláját. Az Erzsébetprogram
kirándulások
finanszírozására
is
lehetőséget ad, 2014-ben fiatalok Brüsszelbe való
látogatását is támogatja. Érdekes és sokatmondó,
hogy a 3. évébe lépett program legfiatalabb
résztvevője csecsemőkorú volt, míg a legidősebb
egy 104 éves nyugdíjas. Mindez azt jelenti, hogy
Magyarországon 20 éve nincs ehhez hasonló
program, amely ilyen széles életkor-határokon
átívelve, nemzetközi összehasonlításban is megállja
a helyét, és amely állami támogatás nélkül ilyen sok
embernek tud üdülési lehetőséget biztosítani.
Az Erzsébet-program egyik legfiatalabb eleme a
szeptemberben
elindult
Erzsébet
Talentum
Program, amelybe a tematikus táborokban részt vett
12 ezer gyerek közül kiválasztott 100 tehetséges
diák került. Ők egy őszi és egy tavaszi táborban,
kiscsoportos keretek között kapnak tehetségükre
szabott képzést, többek közt olyan szakmai vezetők
irányításával, mint Erdei Zsolt "Madár" bokszoló,
Hadfi Dániel cselgáncsozó, Komáromi Tibor
birkózó, Vincze Ottó labdarúgó, Horváth Ádám
előadóművész, Letenyei Gábor néptánc oktató,
Horváth Attila népművész és Szalay Marianna
színművész.
A programban való részvételre pályázhatnak
nagycsaládosok, fogyatékkal élők, nyugdíjasok,
gyerekek, és megfelelés esetén a pályázatok
beérkezésének a sorrendje dönt a részvételről. A
sikerrel pályázó nyugdíjasok 2500 Ft önrész
megfizetésével 60 gyógyfürdőben akár 30
alkalommal kereshetnek gyógyulást. A fürdőjegyek
2014. március 3-tól használhatók fel, a szociális
üdülésben sikerrel pályázók szintén e naptól
választhatják ki üdülőhelyeiket.
A
programban
való
részvételre
a
www.erzsebetprogram.hu
honlapon
lehet
jelentkezni. A pályázatok beadási határideje: 2014.
március 20., de a helyek gyorsan telnek, ezért az
érdeklődőknek ajánlatos mielőbb benyújtaniuk
pályázatukat, amellyel kapcsolatban közelebbi
információt szintén fenti honlapon találnak.

.

Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
2014. március 1414-ére
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségre.
Az ünnepség a Szabadság téren 14 órakor
kezdődik.
(Rossz idő esetén a Sportcsarnokban)
Ünnepi beszédet mond:
Bakucz Péter polgármester

Az ünnepséget az 18481848-as kopjafánál
koszorúzás
koszorúzás követi.
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