Heltai Jenő: Március
A Rózsadombon már tavasz van,
Dőlnek az édes jó szagok,
Az új madár a régi ágon
Nem énekel még, csak dadog.
Próbálja szárnyát, csiripelget,
Kinéz a fészek peremén ,
Köröskörül hány friss rügyecske,
Hány új kukac, hány új remény!
Én, tollavesztett vén madár, ki
Átdideregtem a telet,
Talán utolszor ünnepellek:
Szervusz, te kedves kikelet!..."

FEBRUÁRI-MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Önkormányzatunk képviselő-testülete február 6-án
tárgyalta meg a beterjesztett 2013. évi
költségvetést. A képviselő-testület megtárgyalta és
javaslatot tett a módosításokra, melyet a következő
ülésre kért a felelős ügyintézőtől és a
polgármestertől elkészíteni.
******
A március 4-én megtartott ülésen első napirendi
pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg a
testület tagjai.
2/2013. (I.24.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy az általános iskola államosítása ügyében a
vagyonátadással kapcsolatban a Földhivatalnál az
ingatlan nyilvántartása ügyében eljárjon. A
kapcsolatfelvétel a tankerülettel megtörtént, viszont
előrehaladás szerződéskötés szempontjából nem
történt, így a földhivatalnál sem kellett az ügyben
közbenjárni.
10/2013. (II.6.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület határozatában a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére az iskolai
testnevelési órák megtartásához az önkormányzat
tulajdonában lévő sportcsarnok bérleti díját 1.500.Ft/óra határozta meg. A határozat a tankerület
részére megküldésre került. A bérleti díj
meghatározásával kapcsolatosan a KIK részéről

újabb megkeresés érkezett, mellyel a bejelentések
között fogunk foglalkozni.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● Február 20-án katasztrófavédelmi ellenőrzés
lefolytatására került sor településünkön az ár- és
belvízvédelmi készültség tekintetében, ahol jelen
voltak a katasztrófavédelmen kívül a vízügyi
hatóságok képviselői is. Árvízvédelmi szempontból
településünk nem minősül veszélyeztetettnek,
viszont
belvízvédelmi
szempontból
igen.
Jegyzőkönyvezésre került a jelenlegi beruházás,
ami a település vízelvezető rendszerének
felújításáról szól, valamint a március 1-től kezdődő
közfoglalkoztatási program, melynek keretében
szintén sor fog kerülni a belterületi csatornáknak a
felújítására,
takarítására.
Előző
programok
befejeztével részben megoldódik a település belvíz
veszélyeztetettsége.
● Községünkben 2013. február 23-án került sor egy
nagy sikerű nótaestre. A fellépők között szerepelt
községünkben Szappanos Gáborné, Erzsike néni,
Fekete Zoltán Okány község polgármestere, Bondár
Sándor Sarkadról, Rácz Enikő Gyuláról és Balogh
István Dobozról. A nótaénekesek Ötvös László
prímás és cigányzenekara kísérte a megjelent, 138
fős
hallgatóság
előtt.
Ezúton
szeretném
megköszönni a szervezőknek, hogy a rendezvény
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megszervezésében partnerek voltak és ezzel egy kis
változatosságot hoztak a település életébe.

tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselőtestület a beszámolót elfogadta.

● Február 26-án az Alföldvíz Zrt-nél került
egyeztetésre a szennyvíztisztító telep technológia
módosítása. A megbeszélésen részletezésre kerültek
azok az elemek, amelyek a beruházás
szempontjából kötelező fontossággal bírnak,
valamint azok, amelyek más úton építhetőek, vagy
elhagyhatóak a költségek ismeretében. Az
egyeztetést követően tervezőtől ígéretet kaptunk a
tervek javítására, hogy azt március 10-éig próbálja
preferálni, így azt az illetékes szakhatósághoz a
hiánypótlás keretében be tudjuk nyújtani.
Reményeink szerint így ebben a hónapban most
már kiadásra kerül a vízjogi létesítési engedély,
mely alapján a közbeszerzési eljárást meg tudjuk
kezdeni.

A bejelentések között a képviselő-testület
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ sportcsarnok használatára vonatkozó
előterjesztését, mely alapján a sportcsarnok bérleti
díját 0 forint bérleti díj, és a napra kiszámított
rezsiköltség megtérítése mellett - 755.- Ft/nap
összegben állapította meg, újabb részletek a
sportcsarnok használatra vonatkoztatva, valamint a
vagyonvédelem tekintetében további tárgyalásokat
képeznek az előttünk álló időszakban.

● Március 1-jén, Budapest-Rákoskeresztúron került
megtartásra a Keresztúr Nevű Települések
Szövetségének közgyűlése. A közgyűlés keretén
belül a napirendek között szerepelt az elmúlt évi és
idei költségvetés, az elmúlt évi találkozó értékelése,
a májusban megrendezésre kerülő ifjúsági
találkozó, valamint az ez évi murakeresztúri
találkozó szervezése.
Március 1-jén tartotta meg a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat évadzáró vacsoráját a Napközi
Konyha Ebédlőjében.
● Március 2-án több rendezvény lebonyolítására
került sor településünkön, a sportcsarnokban régiós
kyokusin karate edzésre és szintfelmérésre került
sor, melyen ezen régió és gyulai sportszerető
fiatalok jelentek meg. Az edzést Budapestről egy
három danos, feketeöves karate nagymester tartotta
az érdeklődőknek.
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének
közgyűlésének és a nőnap és férfinak megtartására
került sor ezen a napon.
A Községi Könyvtárban a „Gyerekesélyes”
program keretében képzés indult. A programon
belül az érdeklődők ebédet kapnak, melyet olimpiai
bajnok szakácsok készítenek és hoznak ki.
Második napirendi pontként a képviselő-testület
elfogadta
az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetését. Az önkormányzat költségvetési
főösszege 352.129 ezer forint, ebből a közös
önkormányzati hivatal költségvetési főösszege
49.372 ezer forint, az óvoda intézmény
költségvetési főösszege 14.016 ezer forint. Az
eredetileg megtervezett ÖNHIKI támogatás összege
33.786 ezer forint.
Harmadik napirendi pontként a képviselőtestület
megtárgyalta
az
Idősek
Klubja

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

Tisztelt Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók
pótlékmentesen március 18-ig fizethetők be.
Ezen időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be
kötelezően! A településen alkalmazott adómértékek:
- kommunális adó 4.000.- Ft/év
- iparűzési adó 1,2 %.
- gépjárműadó: az érvényben lévő gépjárműadó
törvény szerint.

GÁZSZÜNETRŐL ÉRTESÍTÉS
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Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy az üzemeltetésében lévő
földgázszállító rendszeren 2013. május 6-án 8 óra
és 2013. május 8-án 8 óra közötti időszakban
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási
munkát végez, amelynek következtében a
fentiekben leírt időszak alatt a gázellátást nem tudja
biztosítani. A meghatározott időszakban a
vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás
zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti
főcsapot zárva kell tartani, és a gázvételezést
szüneteltetni
szükséges.
Ezen
megelőző
intézkedések teljesítéséhez a fogyasztók, és az
önkormányzat aktív közreműködését igénylik. A
társaság működési területére vonatkozó szállítói
gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat
folyamatosan elérhető a www.ed-fg.hu internet
oldalon is.

2013. március 7-én, csütörtökön a Községi
Könyvtárban megtartott véradáson 30 fő vett részt.
Köszönjük a véradók önzetlen segítségét!
A legközelebbi véradás időpontja:
2013. június 20. csütörtökön 8:00 - 12:00 óráig
lesz.
*****
A Sarkadi Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.13-12/1
„Tanórán
kívüli
programok
a
Sarkadi
Kistérségben” – című pályázatához a Községi
Könyvtár csatlakozott, ennek keretében minden
hónapban egy alkalommal, kézműves szakkört
szervezünk. Az elmúlt foglalkozás a farsang
jegyében telt.
A foglalkozásokon készített
alkotásokat mindenki hazaviheti. A következő
foglalkozás témája: Húsvét.

A
Sarkad
és
környéke Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert
és megvalósított „Gyermekesély” (TÁMOP-5.2.3A-11/1-2011-0002) néven megismert projekt
keretén belül megvalósuló tanácsadások kapcsán a
következő tájékoztatást kívánjuk nyújtani: A

gyerekesély program szempontjából kulcskérdés a
gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a
mindennapi rendszeres, egészséges táplálkozás, a
munkavilágába vezető megfelelő minta, példa
szolgáltatása a szülőkön, családtagokon keresztül.
A célcsoport tagjainak, szüleinek alternatív
tanácsadásokon, bemutatókon, tanácsadásokon
keresztül bemutatjuk, láttatjuk, milyen lehetőségek,
eszközök vannak a kezükben ahhoz, hogy a
gyermekek
változatosan,
egészségesen,
rendszeresen tudjanak étkezni, a munka értékét
megismerni a szüleiken keresztül, a családi
példamutatás által háztartási környezetben. „Szülők
felkészítése a szülői szerepre” tevékenységen belül
2013.02.23-án beindult 11 településen 150 fő
részére
„Háztartás-gazdálkodás
tanácsadás”
elméleti-gyakorlati szakmai műhelyen keresztül. a
tanácsadás célja: a családi háztartások pénzügyi
gazdálkodásának lehetőségeinek megismertetése a
résztvevőkkel. A tanácsadás végén a résztvevő
képes legyen tudatosan, kontroll alatt tartani havi és
éves bevételeit és kiadásait.
150 fő részére az „Egészséges gyermekétkeztetés a
családban” című rendszeres bemutató szakemberek
segítségével, a bemutatók célja: megismertetni a
résztvevő 18 év alatti gyermekeket nevelő
szülőkkel a változatos, egészséges, rendszeres
gyermekétkeztetés
minimum
követelményeit
háztartási körülmények között.
Bízunk benne, hogy a tanácsadásokkal segítséget
nyújtunk annak érdekében, hogy megerősödjön a
családok szerepe a mélyszegénység megelőzése és
leküzdése tekintetében.
A
„Háztartás-gazdálkodás
tanácsadás”
a
foglalkozások a településünkön, is elkezdődött
2013. 02. 23-án (szombaton), melynek a helyet a
Községi Könyvtár biztosítja. A foglalkozások
április végéig tartanak.
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Felsős szavalóverseny:

Zrínyi Ilona Matematikaverseny:

I. helyezett: Kónya Anett 5.o.
II. helyezett: Szilágyi Rudolf 5.o.
III. Kóra Boglárka 5.o.

Szalazsán Róbert 5. osztályos tanuló a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny Békés megyei fordulóján 7.
helyezést ért el. Ezzel a Sarkadi Tankerület
legeredményesebb versenyzője lett. Gratulálunk
neki és felkészítő tanárának Petrusán Jánosnénak.

I. helyezett: Bordás Renáta 8.o.
II. helyezett: Képe Tibor Dániel 7.o.
III. helyezett: Kucsera Márk 8.o.
Gratulálunk a nyerteseknek és felkészítő
pedagógusaiknak, Kincses Károlynénak és Jováné
Baracsi Ildikónak.

FELHÍVÁS
Téltemetés:
A „Leg a láb” tánciskola növendékei az idén is egy
délutáni
foglalkozás
keretében
jelmezeket
készítettek. Végül pedig elégettek egy kiszebábot,
ezzel várva a tavasz közeledtét.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Sarkadi Tankerülete fenntartásában
működő általános iskolákba történő
beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014.
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.

FARSANG - 2013
Hagyományainkhoz híven az idei farsangot is a
nyolcadik osztályosok keringője nyitotta meg:

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Sarkadi Tankerületének igazgatója hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
OKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SARKEDKERESZTÚRI TAGINTÉZMÉNYE
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 2.
Beiskolázási körzete: Sarkadkeresztúr község
közigazgatási területe
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Január 17-én, a Léghajó Meseszínház előadásában,
a Ludas Matyi című mesét láthattuk itt az
óvodában. Díszletes, jelmezes, zenés és interaktív
előadás volt 40 percben. Nagyon élvezték a
gyerekek, hiszen lehetett énekelni, táncolni, sőt
még találós kérdések is elhangzottak az előadás
közben, amit meg kellett fejteni a gyerekeknek.

Horváth Tamás (Vasút u. 2.) az óvoda akváriumába
több halat hozott ajándékba a gyerekeknek: 2
vitorlás halat, 6 zebra dániót, 2 kardfarkút és
néhány guppit, amit ezúton is szeretnénk neki
megköszönni!

ALAPÍTVÁNYI EST
A hagyományokhoz híven, ebben az
évben is megrendezzük alapítványi
műsoros estünket.
A Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány
Kuratóriuma, az óvoda nevelőtestülete és
az óvodások szeretettel meghívják Önöket
a 2013. április 12-én, pénteken 17
órától, a Sportcsarnokban tartandó
Alapítványi estre.

NÓTAEST
2013.február
23-án
17
órai
kezdettel
Sarkadkeresztúron Nótaest volt, ami a nótakedvelő
közönségnek felejthetetlen estét jelentett. Nagyon
szépen megköszönjük Fekete Zoltánnak, Okány
Polgármesterének, hogy ötletével felkereste Orodán

Február 18án
pedig
farsangoztun
k.
Már
reggel,
érkezéskor
felvették a
gyerekek a
jelmezüket.
Még
a
felnőttek is
jelmezt öltöttek magukra. A nap folyamán volt
jelmezes felvonulás, zenés előadás, Ágoston Anita
előadásában, verseny játékok, evés-ivás, mulatozás!
Az enni-inni valóról a Szülői munkaközösség
gondoskodott. Meghívtuk az Idősek Klubja lakóit
és dolgozóit is, akik nem jöttek üres kézzel: 80 db
palacsintát sütöttek a gyerekek számára, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni! Nagyon jól
érezték magukat nem csak a gyerekek, hanem a
mamák és taták is ezen a vidám napon.

Istvánné Klárit, hogy ismét partner volt a nótaest
megvalósításában. Külön köszönjük Feketéné
Csillának a csodálatos felkonferált műsorvezetést,
melyet mindenki megcsodált. Köszönetünket
fejezzük ki Ötvös László prímásnak és zenekara
minden tagjának, az estén fellépő énekeseknek:
Fekete Zoltánnak , Szappanos Gáborné Erzsike
néninek, Bondár Sándornak, Rácz Erikának, és
Balogh Isvánnak, azt színvonalas műsort, amivel
elfeledtették velünk a szürke hétköznapokat.
Nagyon szépen megköszönöm Bakucz Péter
Polgármesternek, Diósi Károlyné Pirikének, hogy
partner volt a hely biztosításában, valamint Pardi
Andrásné Mártinak és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesület összekötőinek, hogy segítségemre voltak
a jegyek eladásában. Nagyon szépen megköszönjük
Szappanos Gáborné Erzsike néni családjának
szponzorálását, amely lehetővé tette a fellépő
vendégeket reprezentálását. Külön köszönöm a
nótakedvelő falu lakóinak, akik éltek a
lehetőséggel, és ez által lehetőséget adtak a
fellépőknek is, hogy szerény kis falunkban a nótaest
megtartása megvalósulhatott.
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SZLOVÁK NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2013. március 1-jén megrendezésre került a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évzáró
vacsorája a nemzetiség tagjaival és meghívottakkal
összesen 50 fő jelent meg. Szeretnénk megköszönni
Az önkormányzatnak a segítséget, Diósi
Károlynénak és kis csapatának a finom vacsorát és
Szilágyi Zoltánnak a jó hangulatot. Az este nagyon
jó hangulatban telt el.

„Hogy ki volt ő nekünk, azt el nem mondhatjuk,
Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre ott marad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Ábrahám Sándor
halálának 1. évfordulóján

TEREMFOCI
2013. február 16-án véget ért a 2012/2013-es
teremlabdarúgó bajnokság. Az I. helyen YoungBoys csapata, a II. helyen a Semmittevők, a III.
helyen pedig a Savanyú-Nudli csapat végzett.
Szavazás alapján megválasztásra került a legjobb
kapus: Hőgyes Richárd, legjobb mezőnyjátékos:
Kovács György. Gólkirály Kondorosi Zsolt lett.
Mindenkinek köszönjük a bajnokságon való
részvételt.
A

A gyászoló család:
felesége Rozika,
gyermekei:
Rozika, Erzsike, Kati
veje: Misi,
unokái: Sanyi és Petra,
továbbá a közeli és távoli rokonok,
barátok.

KEZDŐDIK A CSIBE- ÉS HORGÁSZ
SZEZON!
Napos és előnevelt csirkére előjegyzést
felveszünk. Rendelhető még kacsa, liba és
pulyka. Boltunkban kapható még kutyatáp,
konzervek, vetőmagok széles választéka.

Young-Boys csapata

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Patkás Gábor (1954), Simon
Francisc (1959).
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az
elhunyt hozzátartozóinak.

Újdonság a horgászoknak!
Etetőkeverékek, pelletek, színes, ízes
üveges kukoricák, stb.
Akció: PB. gázpalack 5.950.- Ft helyett
5.680.- Ft.
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat.
Papp Károlyné tápbolt

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.
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