K. Szabó Szilvia: Nyárköszöntő
Szervusz, kedves Napsugár!
Kérlek, süss jó melegen,
Érleld meg a gabonát,
langyosítsd a vizeket,

Örülünk, hogy itt a nyár.
pihenhetsz a réteken.
lombosítsd a sok szép fát,
melegítsd a szíveket!

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2012. április 24-én tartott
soros ülésén első napirendi pontként a polgármester
lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés
között hozott döntésekről szóló jelentését hallgatták
meg.
Lejárt határidejű határozatok a következők:
47/2012. (III.22.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület a Sarkadi Kistérségi
Egészségügyi Nonprofit Kft. részére a 2012. évi
költségvetés önkormányzatok általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége szakfeladata terhére
1.800.000.- Ft átutalásához járult hozzá. A határozat
értelmében az összeg átutalása a Kft. részére 2012.
március 28-án megtörtént.
48/2012. (III.22.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület az Otthonközeli Szociális
Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló
nyilatkozat ügyében beterjesztett kérelmét azzal
támogatta, hogy a 2011. december 31-én ellátotti
férőhellyel rendelkező létszámot engedélyezi. Az
ellátotti létszám további bővítését a képviselőtestület nem támogatta. A határozat a Közhasznú
Egyesület részére megküldésre került.
49/2012. (III.22.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület a 2012. július 14-én tartandó
falunap előkészületei jegyében felkérte a
polgármestert, hogy a vendéglátás érdekében a
helyi vállalkozókat keresse meg. A fizetendő bérleti
díj összegét 100.000.- Ft kikiáltási árban határozta
meg.
A döntés értelmében minden helyi vállalkozó
megkeresésre került, közülük egy fő, Rácz Antal
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 16. sz. alatti lakos
jelezte szándékát a falunapi vendéglátás ellátására
100.000.- Ft-ért.

A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2012. április 3-án Sarkadon hőszivattyús
fűtéstechnológia bemutatására került sor, melyet
követően április 16-án Sarkadkeresztúron az
intézményeink felmérése történt meg. A
technológiáról röviden: szondák segítségével, a föld
hőjét felhasználva egy cirkulációs folyamat
következtében kerülnének az épületek felfűtésre.
Az elmondott és felvázolt technológia alapján 30tól 60 m mélységig kerülnének lehelyezésre a fent
említett szondák, melyek méretéből kifolyólag
mintegy 20-25 oC-os hőt tudnának termelni. A
folytatás ezt követően következik, az épületeket
felmérték, és egy hatástanulmány következtében
fog kimutatásra kerülni, hogy ez a fűtéstechnológia
mennyibe is kerülne.
● 2012. április 17. – Sarkad: dr. Gémesi György
MÖSZ elnök tartott tájékoztatót egy félórában a
várhatóan
2013.
január
1-jén
életbelépő
jogszabályokkal kapcsolatban. Egyetlen dolog
mondható el a három jogszabály esetén, az hogy
nagy a bizonytalanság, jelen pillanatban csak
találgatások vannak még a járási, az új közoktatási
és az új önkormányzati törvényekkel kapcsolatban.
● 2012. április 23. A Föld Napja keretében
önkormányzatunk a Magyar Közút Kht. Sarkadi
Kirendeltségével közösen csatlakozott az Országos
Környezetvédelmi Naphoz. Ennek függvényében a
közút gondozásában lévő két, településünkön
áthaladó főút és környezete került megtisztításra. A
programban Sarkadkeresztúrról 50 fő vett részt,
melynek túlnyomó többsége önkéntes volt, a másik
részt pedig az önkormányzatnál dolgozó
közfoglalkoztatottak képezték. Sok szemét került
összegyűjtésre. A szemétszedést követően az
önkormányzat minden résztvevőt egy kis ebéddel
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vendégelte meg. Ezúton mondunk köszönetet
azoknak, akik a szemétszedési akcióban részt
vettek.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy újabb
köszönetet mondjak azoknak az önkénteseknek,
akik a medgyesi részen a sziklakertet rendbe rakták,
valamint azoknak is, akik a sportcsarnok előtti tér
virágosításában közreműködtek. Külön köszönet
Germán Jánosnak és Nagyné Bondár Anikónak a
felajánlott virágokért, Czégényné Kiss Ritának
pedig a Községháza előtti elültetett virágokért.
● 2012. április 25. Körös-vidéki Környezetvédelmi
Igazgatóság Tanácsi ülése keretében a május 2-án
benyújtandó
szennyvízcsatorna
projektünket
véleményezték. Több pontban nyilvánították ki
véleményüket,
apróbb
módosításokkal
kapcsolatosan, de a bizottság egyhangúan támogatta
projektünket, így azt május 2-áig benyújthatjuk a
pályázatot kiíró szakhatósághoz.
● 2012. április 26. Szeghalom LEADER pályázat
bírálása.
Sajnálatos
módon
a
falunappal
kapcsolatosan benyújtott pályázatunkat nem
támogatták. Feltételezhető, hogy a benyújtáskor a
szerverek és az informatikai rendszer túlterheltsége
miatt nem került a pályázat lezárásra, és azt ebből
az okból kifolyólag elutasították. A feltételezést
továbbították az MVH irányába, hogy ez a
probléma a benyújtott összes pályázat alapján
látható, mivel ebből a hibából kifolyólag a
benyújtott pályázatok egyharmada nem került
lezárásra.
● 2012. április 26. – az SWR Consulting Kft.
Sarkadon tartott tájékoztatást az energiapark
aktuális feladatairól. Elmondásuk szerint a
geotermikus energia kinyerésének lehetőségei
Sarkad és Sarkadkeresztúr körzetében a legjobbak,
ezért a projektünket az első helyre helyezték
megvalósítás tekintetében. A projekt érdekében
létre kell hozni egy ún. projektcéget, amelyben a
két önkormányzat és az SWR lesz a tulajdonos.
Várható, hogy két héten belül ezzel kapcsolatosan
keresni fog bennünket a cég.
A napenergia hasznosításával kapcsolatosan is
készen állnak a projektek, azt még pontosan nem
tudták megmondani, hogy melyik településen, vagy
mindkét településen lesz beruházás.
● Közfoglalkoztatás – pályázott és leírt programok
folyamatban vannak – cserjézés, zúzás, járdalap
öntés. Az időjárásból kifolyólag, mivel járdalapokat
nem tudunk önteni, azok a közfoglalkoztatottak,
akik ebbe a munkába voltak bevonva, a
köztemetőben megkezdték a tervben szereplő másik
szeméttároló építését. Szintén az időjárásból
kifolyólag a külterületi cserjézést, bokrozást nem
tudtuk folytatni, az ebben foglalkoztatott dolgozók
a régi temetőnél megkezdték a járdalapok
kiemelését és újbóli lerakását.

● „Minden gyerek lakjon jól’ program keretében
több érintett kérdezte, mikor várható a kisállatok
kiosztása. Ezen felvetésnek eleget téve felvettük a
kapcsolatot az Alapítvány összekötőjével, aki a
kérdésre sajnálatos módon még nem tudott
válaszolni. Azt a választ kaptuk, hogy legyenek
nyugodtak az érintettek, mint ahogy a vetőmag
kiosztásra megtörtént, oly módon fognak értesítést
kapni.
● Wifi-falu: szintén többen kérdezték az érintettek
közül, mivel az egyik hamarosan lejár, mi lesz a
sorsa a kihelyezett számítógépeknek, valamint az
Internet kapcsolatnak. Kérdésemre Piskolty Mária,
a kistérségtől azt a választ adta, hogy tudomásuk
szerint a számítógépek megvásárlása felajánlásra
kerül az érintett családoknak, 10.000.- Ft + ÁFA
értékért. Az Internet kapcsolattal igazából nem
sokat tud mondani, ami tény, hogy a program
keretében egy évig ingyen állt a kapcsolat az
érintettek részére, meglátása szerint a szolgáltató a
szerződés hosszabbítását fel fogja ajánlani az
érintett családoknak.
● Közfoglalkoztatás: 2012. év elején útjára indult a
közfoglalkoztatás új rendszere. Előző év végén már
sejteni lehetett, hogy a közfoglalkoztatási teljesen át
fog alakulni. Nagy fordulatot vett maga a rendszer,
ami nagy terhet rótt a munkáltató és a
munkavállalóra egyaránt. A közfoglalkoztatási
programok, még ha nehezen is, de február elejétől
központilag elkezdődtek. Február 1. napjával,
mintegy 56 közfoglalkoztatott vehette fel a munkát
Önkormányzatunknál. A programok keretében
mezőgazdasági földutak, bel- és külterületi
csapadékvíz
elvezető
árkok,
közúthálózat
rendbetétele fog megvalósulni, valamint illegális
hulladéklerakó
helyek
felszámolása
fog
megtörténni. Új elem a rendszerben, hogy a
munkához rendelt közvetlen költségeken túl kis- és
nagy értékű eszközök beszerzésére is lehetőség
nyílt, ami Önkormányzatunk és ennél fogva
településünk Sarkadkeresztúr község vagyonát
képezi, mindezek mellett szintén pályázaton
mintegy 2500 db járdalap öntésére nyertük meg a
szükséges pénzeszközt, amit a szükséges anyag
beszerzésre cementre, sóderra fordíthatunk.

A járdalapok öntése megkezdődött
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A program keretében ez idáig beszerzésre került
kis- és nagy értékű eszközök: 1 db motoros háti
permetező, 6 db talicska, 1 db betonkeverő, 1 db
lapvibrátor, 1 db agregátor, 3 db stihl fűkasza, 2 db
stihl ágvágó (gallyazó), 2 db stihl sövényvágó, 1 db
stihl láncfűrész, 1 db ág- és rőzseaprító adapter
(MTZ traktorhoz), a közfoglalkoztatottak részére
munkaruha (ruha, bakancs, kesztyű), 3 db kerékpár.

A program
keretében
beszerzett ág- és
rőzseaprító
Varsányhelyen – a
kistanyában kezdte
meg üzemét.
A második napirend keretében a képviselőtestület megtárgyalta a Gyulai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót. A napirendet Zanócz István tű.
alezredes és Prókai Sándor tű. alezredes képviselte.
Zanócz István tű. alezredes szóbeli kiegészítésében
a következőket ismertette:
„A 2010. márciusi beiktatásomat követően
igyekeztem a Gyulai Tűzoltóságot olyan helyzetbe
hozni a maga módján, ami tűzoltás-technikai
értelemben előremenetelt eredményez, és a
szolgálat
működési
területének
biztonságát
növelheti. Mit is értünk ez alatt? Sikerült a 2010-es
évben minden tűzoltó részére másik ruhát vásárolni,
ventillátorokat szereztünk be egy alapítvány
segítségével, autóinkat jórészt felújítottuk, új gumit
vásároltunk, és úgymond olyan műszaki
csiszolgatás történt a Gyulai Tűzoltóságon, ami a
hosszabb távú működésünket akkor szolgálta. 2010
áprilisában megjelent egy pályázat, ami lehetőséget
teremtett arra, hogy energetikai korszerűsítés révén
a laktanya bővítésével is foglalkozzunk. Ekkor a
Gyulai Önkormányzat úgy döntött, hogy
elképzeléseinket
támogatva
a
pályázatot
benyújthatjuk, és szerencsére az átszervezéstől
függetlenül mindvégig támogatta azt, így most
éppen zajlik ez a beruházás. 30 éves problémára
kerül most pont, ennyi év óta szűkös az
elhelyezésünk, hiszen mindenkinek fontos az, hogy
megfelelő körülmények között legyen. Egyéb
vonatkozásban is nyújtottunk be pályázatot, ezek
már gépjárművekre vonatkozóan. Nyilván ezek
olyan eszközök, amelyek a tűzoltó dolgozik, és ha
nincs meg, akkor nem tudja végezni a munkáját.
Remélem, hogy ez is sikerülni fog, mint ahogy

sikerült a laktanya bővítése is, mely 86 millió
forintos beruházás. Azt nem mondanám, hogy
minden igényt kielégít, az alapvetőeket igen.
Ilyen feltételek mentén ráfordulunk a 2011-es évre.
Összességében azt gondolom, hogy a jogszabályi
keretek között, minden emberi erőforrás
kihasználása mentén végeztük a munkánkat. A
beruházáson felül még az önkormányzat fordított
ránk pénzt. Mint ahogy a tájékoztatóban is leírtam,
még egy külön szerállást tudtunk építeni, bútorokat
ki tudtunk cserélni, olyan dolgokat tudtunk
beszerezni, amiről nem is álmodtunk, a fenntartói
önkormányzat az utolsó pillanatig rendkívül lojális
volt tűzoltóságunkkal szemben. Úgy értékelem,
hogy ez egy óriási bizalom feléjük, és nem tudok az
országban olyan tűzoltóságot, lehet, hogy nincs is,
ahol az önkormányzat ne lépett volna vissza, hiszen
ez a költség neki nem lett volna kötelezettsége.
Létszám és egyéb adatok vonatkozásában majdnem
teljes feltöltöttséggel működött a tűzoltóság, a
kevés létszám feltöltése nehézséget okoz annyiban,
hogy amennyit felveszünk, annyian el is mennek. A
jogszabályi körülmények változása folytán ez a
fluktuáció most már megszűnt.
Tűzesetek tekintetében a mellékletben szerepel,
hogy melyik településre hányszor vonultunk,
nyilván a nagyobb lélekszámú településekre
többször. Vannak térségek, ahová a területtüzek
kapcsán
intenzívebben
megyünk
ki.
Sarkadkeresztúr és térsége az elmúlt évben
tűzoltási, műszaki mentési szempontból nagy
fejtörést nem okozott. A községben tűzmegelőzési,
szakhatósági tevékenységet az elmúlt évben
végeztünk, de ez nem volt túlságosan nagyszámú, a
kistelepülésekre jellemzően csökkenő számú ilyen
munkát folytattunk. Hogy a jövő mit hoz, azt nem
tudjuk, volt ennél már több is, kevesebb is.
Országos szinten elrendeltek egy diszkó ellenőrzési
programot a megtörtént eset után. A helyi
diszkóban
is
megjelentünk,
többször
is
ellenőriztünk,
de
elmondhatom,
hogy
rendellenességet nem tapasztaltunk.
Mint a tájékoztatóból is kitűnik, átalakultunk, de ez
az átalakulás nem érintette a tűzoltóság beavatkozói
létszámát, ugyanannyian vagyunk, és ugyanannyi
jármű van, mint eddig volt. Egy előrelépés történt
az új katasztrófavédelmi törvénnyel, a Főigazgató
Úr által felvázolt koncepcióban, hogy előtérbe
került a Sarkadi Tűzoltó Örs megvalósulása. A
kormánynak szándékában áll a 20 percen túli
vonulási időt megszüntetni, és ezekbe a térségekbe
tűzoltó őrsöket kihelyezni. Ez az intézkedés egy
autót jelent, néhány emberrel, így hamarabb érnek
ki a helyszínre, Sarkadkeresztúr vonatkozásában ez
mínusz 15 perces beavatkozási időt jelent. 2014.
január 1-jével valósulna meg, és ehhez a tárgyi
eszközök megvannak, tulajdonképpen a személyi
feltételeket kell megteremteni új emberek
felvételével. Az elmúlt évi terveinkben szerepelt,
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hogy Mezőgyán, Geszt térségében szerettünk volna
egy önkéntes tűzoltó egyesületet létrehozni, de ez
helyi akarat hiányában meghiúsult.
Ennyiben szerettem volna kiegészíteni a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság tavalyi tevékenységét,
és most már Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságként folytatjuk munkánkat.”
A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta,
munkájukhoz további sok sikert, erőt, egészséget
kívánt.
Harmadik
napirendi
pontként
került
megtárgyalásra az önkormányzat 2011. IV.
negyedévi költségvetéséről készült beszámoló,
valamint elfogadásra került a 2011. évi
zárszámadási rendelet. Továbbá a képviselő-testület
elfogadta a 2011. évi adóbevételről szóló
beszámolót.
A bejelentések között a képviselő-testület
tájékozódott az általános iskola felújítási
pályázatáról.
A
pályázattal
kapcsolatban
előreláthatóan május 16-án együttes ülés keretében
születik döntés a kivitelező kilétéről, amit most az
üggyel kapcsolatosan tudok mondani, három ajánlat
érkezett be, és eredményes döntés esetén a
munkálatok várhatóan június 1. napjával indulnak.

Önkormányzat részéről egy csokor virág került
átnyújtásra.
Ezúton kívánunk az ünnepeltnek jó egészséget és
további boldog éveket!
Községi Önkormányzat

Kerekesszék átadás
A Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesületének
vezetője Szekeres Mária és a Községi
Önkormányzat képviseletében Bakucz Péter
polgármester – közösen pályázatot nyújtott be az
Mozgáskorlátozottak Országos Szervezetéhez új
kerekesszék beszerzésére vonatkozóan. A pályázat
elbírálását követően örömmel vettük a hírt, hogy a
pályázatban feltüntetett 4 db lakáson belül
használható új szobai kerekesszék igényünket
támogatták – még nagyobb örömet jelentett, hogy a
pályázati kiírástól eltérően, azokat ingyen
bocsájtották rendelkezésünkre. A támogatást 2012.
április 5-én vehettük át Békéscsabán, melyeket a
következő nap adtuk át az érintetteknek – Csávás
Lajos Zsoltnak, Szekeres Máriának, legifjabb
Orodán Istvánnak (Méhkerék), valamint az Idősek
Klubja képviselőjének - Ilyés Józsefnének.

Szépkorú jubileumi köszöntése
90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Cseke
Gábornét.
A 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet értelmében
Magyarország Kormánya – az Idősügyi Tanács
kezdeményezésére – 2009. évtől vezette be a 90.,
95. és a 100. életévüket betöltött állampolgárokat
(szépkorúak) jubileumi köszöntését. Ennek kapcsán
2012. március 23-án az Önkormányzat részéről
Bakucz Péter polgármester, Ilyés Sándor körjegyző
és
Mundrucz
Marianna
anyakönyvvezető
személyesen köszöntötte otthonában Cseke
Gáborné (Péter Róza) sarkadkeresztúri lakost 90.
születésnapja alkalmából, kifejezve szépkorú
lakosunk iránti tiszteletünket.

A
köszöntés
alkalmával
Orbán
Viktor
Miniszterelnök Úr által aláírt emléklap és az

Csávás Lajos Zsolt és a részére átadott kerekesszék

Gyümölcsoltó Boldogasszony az
Örömhír vétele ünnepe
2012. március 25-én a helyi Görög-keleti Ortodox
Egyház Kápolnájában misét celebrált Siluán Román
Püspök. A mise Gyümölcsoltó Boldogasszony az
Örömhír vétele ünnepe alkalmából történt. Ezt az
ünnepet minden évben megünnepeljük, ilyenkor
nagyobb hangsúlyt kap az istentisztelet, mivel
egyházi énekekkel dicsőítjük Szűz Máriát,
egyházunk védőszentjét. A misét megtisztelte a
romániai testvértelepülésünk – Cséffa község
elöljárósága is.
Patkás Jánosné
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Utca- és házszám táblák állapota
A Magyar Posta Szegedi Területi Igazgatósága
ellenőrzést folytatott településünkön a kézbesítési
tevékenység ellátása ügyében utca és házszám
táblákra vonatkozóan. Megállapítást nyert, hogy a
postai kézbesítők munkája akadályoztatva van,
mivel sok ingatlan esetében hiányzik a házszám
tábla, sok esetben pedig ismétlődnek azok. A
Magyar Posta kéri a leírtak tudomásulvételét,
valamint a lakosság megértését és segítő
közreműködését
a
táblák
pótlásában,
karbantartásában, kihelyezésében.

Helyesbítés - Mezei futóverseny –
Sarkad:
Az előző számunkban tévesen jelent meg:
Kajtor Arnold a sarkadi 600 méteres mezei
futóversenyen I. helyezést ért el. Az elírás miatt
elnézést kérünk. (Ált. Iskola és a szerk.)

MÁJUSI TESTÜLETI ÜLÉS
Lejárt határidejű határozatok a következők:
65/2012. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával a
képviselő-testület döntött a DAOP-5.2.1/C-11
számú, „2000 lakos – egyenérték alatti települések
szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyában kiírt
pályázat benyújtásáról. A határozat értelmében a
pályázat benyújtása a 2012. május 2-ai határidőre
megtörtént.
66/2012. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával a
képviselő-testület döntött az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. A
határozat értelmében a pályázat időben benyújtásra
került.
68/2012. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával a
képviselő-testület döntött a nyári gyermekétkeztetésről. A pályázat a kiírt beadási határidőre
benyújtásra került. Tartalma: a pályázati adatlap
alapján, a kiírás értelmében a támogatásban
részesíthető 130 gyermek, és a támogatást igénybe
vevők száma: 122 fő. Az étkezési napok tervezett
száma a minimális 45 nap, valamint az igényelt
támogatás 2.361.920.- Ft. Megjegyezni kívánom,
hogy a kiírás értelmében csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-14
éves gyermekek szüleit lehetett megszólítani.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● Május 15-én a Sarkadi Munkaügyi Központ
Kirendeltsége ellenőrzést hajtott végre a jelenleg
futó közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan.

Kisebb formális hibákra hívták fel a figyelmünket,
egyéb nagyobb hibát nem találtak.
● Május 17-én menetrend egyeztető megbeszélésre
került sor Sarkadon, ahol a kistérségi
településvezetőkön kívül a MÁV, valamint a
Körös-Volán
képviselői
is
jelen
voltak.
Sarkadkeresztúr község esetében az előttünk álló
egy évben nem várható menetrend módosítás, sem a
Körös-Volán, sem a MÁV részéről.
● Május 22-én újabb két állampolgársági eskü
letételére került sor. Egyik érintett család Nagy
Gyula Csaba és családja, Mező I. u. 2. sz. alatti
lakosok, valamint Tóth Tünde és édesanyja Nagy
Judit. Kisnyégerfalváról (Románia) Kovács Stefán
és családja tette le az állampolgársági esküt.
● Május 23-án délután kistérségi járó-beteg
szakellátó közgyűlés megtartására került sor, ahol
első napirendi pontként az előző év költségvetési
beszámolója elfogadása szerepelt. A másik
napirend pedig a negyedéves, soron következő
pótbefizetés elrendelése, esetünkben ismert újabb
600.000.- Ft.
A második napirend keretében a képviselőtestület az önkormányzat 2011 évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelést fogadta el.
A képviselő-testület megtárgyalta a tanulmányi
versenyeken helyezést elért tanulók jutalmazásáról
szóló előterjesztést. A határozat értelében a
jutalmak átadására a 2012. június 15-én tartandó
ballagási ünnepségen kerül sor.
A bejelentések között a képviselő-testület az új
szabálysértési törvény értelmében az alábbi
rendeleteket módosította:
- települési szilárd és folyékony hulladékra
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2003.
(IV.7.) KT. sz. rendelet,
- temetőkről és a temetkezésről szóló 34/2006.
(XII.27.) KT. sz. rendelet,
- önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
szóló 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelet,
- mezőgazdasági haszonállatok tartásáról szóló
13/2008. (XII.2.) KT. sz. rendelet,
- az ebtartási szabályokról szóló 14/2008. (XII.2.)
KT. sz. rendelet,
- a közterület-használatról szóló 6/2011. (IV.4.) KT.
sz. rendelet.

FALUNAP
A képviselő-testület döntése értelmében ebben az
évben július 14-én kerül megrendezésre a falunap.
A testület hozzájárult ahhoz a kezdeményezéshez,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan július 13-án,
péntek este az ifjabb korosztálynak egy rock est
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kerüljön
megrendezésre.
Az
előestével
kapcsolatban a sztárvendég a KENTON együttes, a
hagyományossá vált falunapon pedig Kaczor Feri.
A részletes programot a következő számunkban
jelentetjük meg.

Mindkét
délelőtt
kellemesen,
jó
hangulatban
telt.

Sikeresen zárult a TeSzedd akció!
Az Összefogás a tiszta Magyarországért
mozgalomhoz Sarkadkeresztúr is csatlakozott.
2012. június 2. (szombat) 9.00 órakor kezdődött a
hulladékgyűjtés.
A
mozgalom
keretében
országszerte felvették az önkéntesek a kesztyűt,
hogy szebbé, tisztábbá varázsolják a környezetet.
Településünkön összesen 40 fő vett részt. A Szabd
Generáció Alapítvány ásványvízzel, támogatta a
napot. Köszönjük az önkéntesek munkáját.

„Európai Uniós sarok” bővítése
A
Községi
Könyvtár
a
Magyarország
Külügyminisztér
iuma által kiírt „
A közkönyvtárak
uniós
programjának
2011.
évi
támogatása”
című pályázaton 130.000,-Ft nyert. A támogatás
50%-át a könyvtárban lévő „EU sarok” bővítésére,
azaz Európai Unióval kapcsolatos könyvállomány
bővítésére használtuk fel.50%-át rendezvényre.
A pályázat támogatója:

MAGYARORSZÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Véradás lesz!
Helye: Községi Könyvtár
Ideje: 2012. június 19-én, kedden,
8-12 óráig.
Minden véradót szeretettel várunk!

Szavalóverseny
A Bartók Béla Művelődési Központ
és Könyvtár által meghirdetett „Az
Év Hangja a Sarkadi Kistérségben”
című szavalóversenyének döntője 2012. április 11én, (szerdán) került megrendezésre. A VI.
korcsoportban a zsűri döntése alapján Bordás
Sándorné II. helyezést ért el. 2012. április 13-án
(pénteken) olvasóinkkal Okányban vettünk részt
Lovas Endre Emlék-szavalóversenyen. A felnőtt
kategóriában szakmai zsűri döntése alapján Bordás
Sándorné a II. helyezést érte el.

Húsvéti Játszóház
Április 5-én, (csütörtökön), 6-án, (pénteken), az
óvodások részére Nyitott Játszóház volt Községi
Könyvtárban Húsvét jegyében. A gyerekek
hangulatkeltő műsorral is kedveskedtek a
megjelenteknek.

„Év hangja” döntő – Sarkad:
II. helyezett:
Petka Szabolcs 1. osztály
II. helyezett:
Nagy Eszter 3. osztály
III. helyezett:
Puj Tünde 2. osztály
III. helyezett:
Sárosi Vanessza 6. osztály
Gratulálunk a nyerteseknek és osztályfőnökeiknek.

Sulikupa – Okány:
A Sarkad Kistérségi Diáksport Bizottság labdarúgó
tornájának döntője: II. helyezést ért el a II.
korcsoport:
Szalazsán Róbert, Kóra Sándor, Széplaki Dávid,
Uram János, Bakucz Tibor, Gurzó Patrik, Szabó
Milán, Szaniszlai Dániel, Kellner Zalán
III. helyezést ért el a III. korcsoport:
Rostás József, Tóth Sándor, Bontó Bence, Egri
Krisztián, Szekeres Martin, Uram János, Tárnok
Péter, Tárnok Attila, Dozsnyák Szabolcs.
Gratulálunk nekik és testnevelő tanáruknak.
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Szavalóverseny –
Vésztő:
Iskolánkból Hegedüs Kata
1. osztályos tanuló I.
helyezést
ért
el.
Gratulálunk
neki
és
osztályfőnökének.

Katasztrófavédelmi
Verseny:
A Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny kistérségi
fordulóján iskolánk csapata a II. helyezést érte el,
így bejutottak a
megyei
döntőbe,
ahol az V. helyezést
érték
el.
Csapattagok:
Megyesi
Ákos,
Rostás
József,
Juhász
Krisztián,
Rácz
Máté
Csapatvezető: Csotyéné Baráth Erzsébet. A sok
munkának meglett az eredménye. Gratulálunk
nekik!

Néptáncfesztivál – Mezőberény, Békés:

II. helyezett:
Dian Erika
III. helyezett:
Baráth Evelin
Magyar nyelvtan:
I. helyezett:
Baráth Evelin
II. helyezett:
Rácz Csenge
III. helyezett: P atkás Dominika
3. osztály: Matematika:
I. helyezett:
Puskás Dorina
II. helyezett:
Hunyady Gergő
III. helyezett:
Nagy Eszter
Magyar nyelvtan:
I. helyezett:
Nagy Eszter
II. helyezett:
Hunyady Gergő
III. helyezett:
Kellner Zalán Andor
4. osztály: Matematika:
I. helyezett:
Szalazsán Róbert
II. helyezett:
Károlyi János
III. helyezett:
Kóra Sándor
Magyar nyelvtan:
I. helyezett:
Kóra Sándor
II. helyezett:
Kónya Anett
III. helyezett:
Károlyi János

Hulladékgyűjtés
Iskolánk tanulói idén a Balatonra mennek
kirándulni. A költségek csökkentése érdekében
papír-, és vasgyűjtést szerveztünk. A papírért
45 000.- Ft-ot, a vasért 180.000.- Ft-ot kaptunk. Az
összeget az alapítvány számlájára befizettük.
Köszönjük Puskás Józsefék segítségét a mérésben,
tárolásban és a szülők segítségét a szállításban.

Körzeti atlétika verseny – Sarkad:

Általános iskolai tanulók országos
közlekedésre nevelési versenye:
A szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola által
szervezett, Békéscsabán a Belvárosi Általános
Iskolában megrendezett versenyen iskolánkat két
tanuló képviselte: 3. osztályból Puskás Dorina, 7.
osztályból Megyesi Ákos.

I. korcsoport - lány:
Csapat: I. helyezett – Sarkadkeresztúr: Baráth
Evelin, Rácz Csenge, Patkás Dominika, Bontó
Dzsenifer, Hegedüs Kata.
Egyéni:
I. helyezett – Baráth Evelin 2. osztály
II. helyezett – Rácz Csenge 2. osztály
V. helyezett – Patkás Dominika 2. osztály
II. korcsoport – lány:
Csapat: II. helyezett – Sarkadkeresztúr: Egri
Annamária, Dian Dominika, Puskás Dorina, Fábián
Fanni, Juhász Kira, Rácz Réka
Egyéni: II. helyezett – Rácz Réka 5. osztály
V. helyezett – Puskás Dorina 3. osztály

Házi tanulmányi verseny:
1. osztály: Matematika:
I. helyezett:
Törő Dominik
II. helyezett:
Gurzó Norbert
III. helyezett:
Csik Imre
Íráshasználat:
I. helyezett:
Törő Dominik
II. helyezett:
Csávás Bálint
III. helyezett:
Hegedüs Kata
2. osztály: Matematika:
I. helyezett:
Rácz Csenge

III. korcsoport – lány:
Csapat: II. helyezett – Sarkadkeresztúr: Bordás
Renáta, Király Viktória, Kiss Noémi, Czégény
Zsanett, Sárosi Vanessza, Papp Ivett.
Egyéni: I. helyezett – Bordás Renáta 7. osztály
I. korcsoport – fiú:
Csapat: I. helyezett – Sarkadkeresztúr: Kajtor
Arnold, Szabó Milán, Törő Dominik, Sutus Konor,
Pulyka Dominik
Egyéni: I. helyezett – Kajtor Arnold 2. osztály
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II. helyezett – Szabó Milán 2. osztály
III. helyezett – Törő Dominik 1. osztály
VI. helyezett – Pulyka Dominik 2. osztály
II. korcsoport – fiú:
Csapat: II. helyezett – Sarkadkeresztúr: Uram
János, Szalazsán Róbert, Kóra Sándor, Pulyka
Szebasztián, Széplaki Dávid, Gurzó Patrik
Egyéni: II. helyezett – Szalazsán Róbert 4. osztály
IV. helyezett – Uram János 5. osztály
III. korcsoport – fiú:
Csapat: III. helyezett – Sarkadkeresztúr: Szekeres
Martin, Tóth Sándor, Egri Krisztián, Bontó Bence,
Tárnok Péter, Megyesi Ákos.

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Sajó - Hejő menti Diáktalálkozó
A csapatnak előzetes feladataként az olimpiák
történetéből,
Keresztúr
nevű
települések
topográfiájából, címereiből, elsősegélynyújtásból
kellett felkészülniük. Első nap akadályverseny volt
(íjászat, ügyességi feladatok, címer felismerés,
hamuban sült pogácsa készítése, stb.). Második nap
prezentációs anyag készítése és előadása egy
kihúzott európai uniós országról. IX. helyezést
értek el a versenyen. Csapattagok: Kónya Vivien,
Megyesi Ákos, Kucsera Márk. Csapatvezető:
Zvolenszki Edit. Gratulálunk nekik.

Barátság Kupa Lökösháza:
A kézilabdás lányok az I. helyet szerezték meg:
Csapattagok: Szűcs Krisztina, Fábián Nóra,
Czeglédi Erzsébet, Török Dzsenifer, Bordás
Renáta, Nagy Daniella, Király Viktória, Király
Lilla. A focisták a III. helyen végeztek:
Csapattagok. Szalazsán Róbert, Kóra Sándor,
Pulyka Szebesztián, Tóth Sándor, Uram János, Egri
Krisztián, Rostás József, Széplaki Dávid.

Ballagás 2012.
A ballagó nyolcadikosok szeretettel meghívják
az érdeklődőket a 2012. június 15-én
16 órakor tartandó ballagási ünnepségükre.
Helyszín: Sportcsarnok
„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)

Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és
Óvoda
Sarkadkeresztúri Tagintézmény
Kincses Imréné
főigazgató

Nagyné Nagy Katalin
igazgató

Tadanainé Forrás Katalin
osztályfőnök

Tanulmányi verseny – Okány:

8. osztály
Czeglédi Erzsébet
Kucsera Zoltán
Dobi Nikolett Kitti
Lovász Patrik
Durkó Henrik Gábor
Sutus Levente
Fábián Nóra
Szűcs Krisztina Irén
Komróczki László
Türi Martin Csaba

Magyar nyelvtan: II. helyezett: Szilágyi Rudolf 4.
osztály, III. helyezett: Rácz Csenge 2. osztály
Matematika: II. helyezett: Szalazsán Róbert 4. o.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

A „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény évzáró
vizsgaműsora:
A zenét a Suttyomba zenekar szolgáltatta, vendég
volt a Berény Táncegyüttes.

Óvodánk ebben az évben is benevezett a
Rendőrkapitányság által meghirdetett „Közlekedés
gyermekszemmel” című rajzpályázatra, melyen
Árgyelán Tamás középső csoportos óvodásunk
különdíjat nyert. Ezúton is gratulálunk neki!
Március 22-én, a Víz Világnapja jegyében óvodánk
rendezte meg a Kistérségi Óvodák hagyományos
ügyességi versenyét. Hat kistérségi óvoda nevezett
be a versenyre: Geszt, Mezőgyán, Méhkerék,
Okány, Sarkad Epreskerti óvoda és Sarkadkeresztúr.
Minden óvoda 5 fős csapattal érkezett. Kellemes,
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élményekkel tele délelőttöt töltöttünk el együtt,
gyerekek és felnőttek, egyaránt.

A
sarkadkeresztúri csapat tagjai voltak: Gurzó Hanna,
Ilyés Luca, Kádár Hajnalka, Sebestyén Szabolcs,
Zsoldos Zoltán, Gurzó Kinga (póttag). A csapat
első helyezést ért el.
Március 23-án Budapestre kirándultunk, ahol
először megnéztük a Tropicariumot, majd a Hősök
terén töltöttünk el egy kis időt, és hazafele jövet
bementünk a Liszt Ferenc repülőtérre, ahol a
Ferihegyi Repülőgép Emlékparkban néztünk szét.
Régi repülőgépek voltak kiállítva, amire fel lehetett
menni, be lehetett ülni még a pilóta fülkébe is.
A Tropicariumba
és a Ferihegyi
Emlékparkba
a
gyerekek belépőjét
a
Sarkadkeresztúri
Gyerekekért
és
Időskorúakért
Alapítvány fizette,
amit, ezúton is szeretnénk megköszönni az
alapítvány

tojással. Volt locsolkodás, csemegézés, és a nap
végén Erdős Beáta szülő jóvoltából, a „nyuszi”
mindenkinek hozott egy kis ajándékot is. Ezúton is
szeretnénk
megköszönni
Puskás
Istvánné
Julikának, hogy helyet biztosított számunkra.
Köszönettel tartozunk Erdős Beátának és Germán
Jánosnak, hogy megvendégelték a gyerekeket.
Május 4-én a Kétegyházi Steigervald Lovastanyára kirándultunk az anyukákkal együtt.
Többféle
programlehet
őség
volt:
lehetett lovas
kocsizni,
lovagolni,
őshonos,- és
háziállatokat
megtekinteni,
a fajátszótéren
játszani. Ebédre virslis paprikás krumplit főztek
nekünk bográcsban. Miután megebédeltünk,
játszottunk még egy kicsit a játszótéren, majd
felköszöntöttük az anyukákat Anyák napja
alkalmából. Kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagodva tértünk haza.

PÜNKÖSDI CSALÁDI NAP
2012.
május
27-én,
(vasárnap)
került
megrendezésre községünkben a Pünkösdi Családi
Nap.15 csapat nevezett be. A benevezett csapatok
jól küzdöttek, jól oldották meg a feladatokat. Az
első három helyezés a következőképpen alakult:
I. Szoszivanabablevesbe
II. Akácvirágok
III. Semmittevők (fiúk)
Egy jó hangulatú rendezvényen vagyunk túl.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik
aktív résztvevői voltak a napnak, valamint azoknak
is, akik hozzájárultak a nap sikeréhez.

kuratóriumának!
Kellemesen
élményekkel gazdagodva tértünk haza.

elfáradva,

Április 5-én és 6-án húsvéti játszóházat
szerveztünk a Községi könyvtárral közösen,
melyre meghívtuk a szülőket és a nagyszülőket is.
Hímes tojásokat, húsvéti díszeket, tojástartókat,
kosárkákat készítettünk különféle technikával:
festéssel,
nyírással,
ragasztással. A
Szabad
Generációk
Alapítvány
megvendégelte a
gyerekeket
üdítővel és csoki
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OKULÁR OPTIKA!
Vágja ki és hozza be ezt a kupont, ami pár ezer
forintot jelent Önnek! Ha visszahozza, úgy akciós
kereteink közül INGYEN választhat egyet
szemüveglencse rendeléséhez. A nem akciós
kereteink árából 3.000.- Ft kedvezményt adunk
komplett szemüveg rendelése esetén.
Az akció érvényes 2012. július 16-ig.
Beváltóhely: OKULÁR OPTIKA Sarkad,
Kossuth u. 5. Tel: 70/625-1796. Nyitva: H-P: 9-12;
14-17 óráig.
Computeres szemüvegvizsgálat minden szerdán
9-12-ig, ami szemüveg készíttetése esetén
ingyenes

„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.”

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY FERENC
halálának 1. évfordulójára.
Fájó emlékezéssel:
húga Ibolya, sógora Joci,
keresztlánya Petrácska.
Szeretettel emlékeznek rá igazi
barátai és tisztelői.

Kerékpár Szaküzlet
és
Szerviz
Sarkad, Vécsey u. 25.
Kerékpárok forgalmazása, használt és új
kerékpárok javítása. Alkatrészek, gumiáruk,
motoros és kerékpáros bukósisakok, sport és
divat napszemüvegek és egyéb kiegészítők
kereskedelme. Kerékpárok javítását,
elektromos és motorkerékpárok kerekeinek
centírozását rövid határidővel vállaljuk.

FACEBOOK:
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz.
Tel: 66/271-524, mobil: 30/742-1499
Nagy Imre egyéni vállalkozó
ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés: Kiss Norbert és Vascsicsák Erika.
Házasságkötésük alkalmából nagyon sok boldogságot
kívánunk.
Születések: Márta József és Puskás Gabriella fia
Marcell, Elek Imre és Kónya Éva fia Martin Imre,
Puskás Sándor és Szatmári Klára lánya Veronika,
Bontó Sándor és Kelemen Erzsébet lánya Beatrix
Boglárka, Bakos Sándor és Tóth Gabriella lánya
Zsanett.
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekeik felneveléséhez.
Halálesetek: Bukvay Károlyné (Baracsi Erzsébet
1935)
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselő-

testület őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt
hozzátartozóinak.

HUMOR
Elmegy a paraszt bácsi az ügyvédhez, mert el
szeretne válni a feleségétől.
- És Ügyvéd Úr, úgy mégis, mennyiért vállalná el
az ügyet?
- 120.000.- Ft-ért!
- Normális maga!? Beszéltem a vadásszal, 50-ért
lelövi.

