Nyár van, nyár van…
Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár,
napsugárban úszik, minden száll az illatár.
Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra
zümmög száz bogár.
Lombos ágon csókot vált az ifjú gerlepár
nyár van, nyár van, kakukk szól már a fák közt,
kakukk be szép a nyár.
Nyár van, nyár van, kakukk szól már.

JÚNIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2012. június 21-én tartott
soros ülésén napirendek előtt kért szót Dr. Kovács
József országgyűlési képviselő, aki egy kötetlen
beszélgetés keretében tájékoztatta a jelenlévőket a
Parlamentben folyó tevékenységéről, valamint az
előttünk álló reformokról, melyek január 1-jével
érintik az önkormányzatokat: a járásokról szóló
törvényről, az önkormányzati törvényről, valamint
nem utolsó sorban a köznevelési törvényről. A
Képviselő Úr elmondta, hogy felelőtlenség lenne
bármit is mondani a készülő törvényekről, mivel
azok képlékenyek, várható végleges formájuk az
őszi ülésszakban fog eldőlni.
A képviselők az első napirendi pont keretében a
polgármester lejárt határidejű határozatokról és a
két testületi ülés között hozott döntésekről szóló
jelentését hallgatták meg.
Lejárt határidejű határozatok a következők:
73/2012. (V.24.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Az átfogó értékelés és a képviselő-testületi
határozat
megküldése
a
Békés
Megyeri
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére
megküldésre került.
74/2012. (V.24.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület döntött az alternatív energia
program megvalósítására létrehozandó Kft-be
történő belépésről, azzal a feltétellel, ha a kiszállás
gondolatát fontolgatják, tulajdonrészüket Váradi
Zoltán vállalkozó megvásárolja. A kft. tagjai:

Zsadány,
Geszt,
Mezőgyán,
Biharugra,
Sarkadkeresztúr.
A határozat Váradi Zoltán vállalkozó részére
megküldésre került.
75/2012. (V.25.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület a jövőt illetően kinyilvánította
szándékát a Békési Hulladékgyűjtő Kft. irányába
egy közös kft. megalakítására, a helyi
hulladékkezelésre vonatkozóan.
A határozat kivonat a Békési Hulladékgyűjtő Kft.
részére megküldésre került.
76/2012. (V.24.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület döntött a tanulmányi
versenyeken helyezést elért tanulók díjazásáról.
A határozat értelmében a jutalmak a 2012. június
15-én tartandó általános iskolai ballagás alkalmából
ünnepélyes keretek között átadásra kerültek.
78/2012. (V.24.) sz. önkormányzati határozatával
a képviselő-testület döntött arról, hogy az
önkormányzat a közérdekű munkavégzők részére
munkahelyként megnevezésre kerüljön, azzal a
feltétellel, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
Sarkadi
Munkaügyi
Központja
közérdekű
munkavégzés
tekintetében
kizárólag
csak
sarkadkeresztúri lakosokat közvetíthet ki.
A határozat kivonat a Munkaügyi Központ
Kirendeltsége részére megküldésre került.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● Az óvodai ballagás megtartására május 25-én
került sor az óvoda udvarán. A ballagás keretében a
tanévzáró is megtörtént, valamint ezen alkalomból
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köszöntötték a nyugdíjba vonuló Szitás Antalné
óvónőt, aki a 40 éves szolgálatáért „Pedagógus
Szolgálati Emlékérem„-ben részesült.
● Május 27-én került megrendezésre a Pünkösdi
Családi Nap, aki kint volt, láthatta, hogy az
érdeklődés jónak mondható volt. A visszhangok
alapján jól döntöttünk, amikor úgy döntöttünk,
hogy megrendezzük ezt a napot. Az anyagikhoz
szeretném hozzáfűzni, hogy a testület által
meghatározott 100.000.- Ft-ból 75.000.- Ft került
felhasználásra.
● Június 1-jén, Újkígyóson került megrendezésre a
hagyományos polgármesterek labdarúgó tornája,
melynek keretében átadásra került az újkígyósi
ovisok részére egy műfüves labdarúgó pálya,
valamint átadásra került a felújított általános iskolai
tornaterem.
● Június 2-án került sor a TeSzedd
környezetvédelmi akcióra, melynek keretén belül a
volt szeméttelep, a nagynyéki bejáró és környezete,
valamint a régi temető melletti terület került
szemétmentesítésre. Hozzávetőlegesen mintegy 40
önkéntes, többnyire a nyugdíjas egyesületek tagjai
vettek részt.
● Június 4-én tanévzáró értekezlet megtartására
került sor az óvodában, ahol a Főigazgató Asszony,
az óvodapedagógusok, valamint a dajkák vettek
részt. Elmondták észrevételeiket, aggályaikat,
valamint az előttünk álló nyári szünetre vonatkozó
felújítási munkálatokat terjesztették elő. Kérik
továbbra is az önkormányzat támogatását
közfoglalkoztatottak tekintetében.
● Június 10-én, vasárnap a „Minden Gyerek Lakjon
Jól’ Alapítványnak köszönhetően kiosztásra
kerültek a kisállatok, az érintett családok 10 db
naposcsibét vehettek át. Ezzel az idei program
részünkről lezárásra került.

fontosságáról, mezőgazdasági célkitűzésekről, a
2014-2020-ra
tervezett
kormányprogramról.
Ugyanezen a fórumon a Körös-Sárrét részéről
Szívós László elmondta a nyáron és ősszel induló
LEADER-es pályázatokat, amelyek érinthetik az
önkormányzatokat.
A második napirendi pont keretében a képviselőtestület írásos anyagot kapott a GDF-SUEZ Zrt.
tevékenységéről a községet érintően, azonban a Zrt
képviselője akadályoztatás amiatt az ülésen
megjelenni nem tudott. Az, hogy az ülésen nem
jelentek meg, összefügghet egy döntéssel, mely
alapján a Békés Megyei Képviselő-testület által
kezdeményezett közös földgázbeszerzésre iránoló
pályázat nyertese a Fővárosi Gázművek. Az erre
vonatkozó szerződés 2012. július 1-től 2013. június
30. napjáig szól. Ennek függvényében úgy
gondoljuk, hogy a GDF-SUEZ-nek már nem érdeke
az önkormányzatot tájékoztatni. A képviselőtestület köszönetét fejezte ki Iváncsics Sándor
ügyfélszolgálati igazgatónak az önkormányzat
érdekében tett segítő munkájáért.

„A virág illata nem szállhat a széllel
szembe. De a jótett ereje a széllel is
eljut a világ végéig”
2012. június 19-én, kedden 800 órától, 1200 óráig
megtartott véradáson, 32 fő vett részt.
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik önkéntesen
adtak vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó
érzést, hogy segíthettek embertársaikon.
A legközelebbi véradás:
2012. szeptember 11-én, kedden, 800-1200 óráig lesz
megtartva.

● Június 14-én, Sarkadon történt konzultáción
vettünk
részt,
a
hőszivattyús
beruházás
tájékoztatóján, ahol szomorúan közölték velünk,
hogy településünk intézményeinek gázfogyasztása
ehhez a projekthez oly mértékben alacsony, hogy
azt nem éri meg megvalósítani. Abban az esetben
érné meg a megvalósítás, amennyiben 90 vagy attól
nagyobb támogatású pályázat kerülne kiírásra.
● Június 15-én a sportcsarnokban az általános
iskolai tanévzárón és ballagáson vettünk részt, ahol
búcsút intettünk 10 fő 8. osztályos tanulónknak. Az
ünnepség keretén belül az önkormányzat által
megítélt tanulmányi versenyek díjai kerültek
átadásra.
● Június 19-én Kötegyánban Vidékfejlesztési
fórumon a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről
Kis Zoltán osztályvezető tartott előadást, a vidék

Kirándulás Ópusztaszerre:
Az alsós tanulók tanulmányi kiránduláson vettek
részt, melynek során megtekintették a Feszty
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körképet,
a
történelmi
emlékparkot,
a
falumúzeumot. A nap folyamán még egy lovas
bemutatót is láthattak. A kirándulás költségeihez az
iskola alapítványa 100 000 Ft-tal járult hozzá.

elsétáltunk a Keresztúr nevű települések
emléktáblájához is. A kirándulást egy csodálatos
hajózással zártuk, ahol elbúcsúzhattunk a
Balatontól. Tanulóink élményekkel gazdagodva,
lebarnulva tértek haza.

Bolondballagás:

1-2. osztályosok szereplése a Jótékonysági
Labdarúgó Villámtornán:
Iskolánk tanulói is részt vettek a jótékonysági
rendezvényen, ahol a gyerekek műsorral
kedveskedtek a jelenlévőknek.

Ballagás
- 2012 -

Balatoni kirándulás:
Idén
nyáron
47
tanuló
utazhatott
el
Balatonkeresztúrra 4 napra. A gyerekeknek 6000.Ft-ot kellett befizetni. A Sarkadkeresztúri Általános
Iskolásokért Alapítvány 320 000 Ft-tal, a
Diákönkormányzat 100 000 Ft-tal támogatta a
tábort. A hulladékgyűjtésből és a sportnapból
származó bevételt is erre fordítottuk. A kirándulás
nagy élmény volt a gyerekek számára, hiszen
néhány tanuló kivételével a többiek először látták a
Balatont. A mindennapos fürdőzés mellett
ellátogattunk Keszthelyre, ahol megtekintettük a
Festetics kastélyt és a Hintómúzeumot. Egyik este

Május 21-én családi gyermeknapot szerveztünk az
óvodában, melyre a szülőket is szeretettel vártuk.
Ágoston Anita zenés előadásával nyitottuk a napot,
majd lehetett kézműveskedni Ella nénivel, és az
ugráló vár is fel volt állítva egész délelőtt. Ebéd
előtt az 1. 2. osztályosok is átjöttek ugrálni.
Kellemesen telt a délelőtt.
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A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gyermeknap
alkalmából játékkal kedveskedett a gyerekeknek,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a
gyermekek
oktatása-nevelése
érdekében
tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. A
kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és
érmet kap. Ezúton is kívánunk jó pihenést és
hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas
éveket Szitás óvó néninek.
A nyár folyamán csökkentett létszámmal működik
az óvoda. Most is gondoskodnak róla az
óvodapedagógusok, hogy mindenki találjon
kedvére való tevékenységet. A meleget kihasználva
lehet fürödni a medencében, a hűs homokban
homokozni, az árnyékban színezni, gyurmázni,
rajzolni.

Május 25-én ballagtak a nagycsoportosok az
óvodából. Ebben az évben 11-en kezdik meg az
általános iskolai tanulmányaikat. Az ünnepséget az
óvoda udvarán tartottuk.

A mostani ballagási ünnepségen nem csak a
nagycsoportosoktól búcsúztunk, hanem egyik
kedves kolléganőktől, Szitás Antalnétól is,
nyugdíjba vonulása alkalmából. Ez alkalomból,
több
évtizedes
pedagógusi
munkássága
elismeréseként az Oktatási és Kulturális
Minisztérium a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományozta kolléganőnknek.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az oktatási
miniszter által adományozható egyik szakmai
elismerés. Azoknak a nyugállományba vonuló
óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai
pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak

2012.06.23. I. Jótékonysági
Labdarúgó Villámtorna
Sarkadkeresztúr
Szeretném megköszönni
mindenkinek, aki részt
vett ezen a csodás napon,
vagy bármilyen módon
segített nekünk! Két
célom volt ezzel a
tornával. Az első célom
Csávás Lajos kezelési
költségeinek
csökkentése, és életfeltételének
javítása volt. A második
célom Sarkadkeresztúrnak, és a környező településeknek egy csodás napot
szerezni, és megmutatni a világnak, hogy egy 1700
fős faluban, ha kéz a kézben összefognak az
emberek, szeretet és jóindulatot mutatnak a másik
felé, nem pedig bántást, akkor mekkora csodára
képesek. Azt hiszem az eredmény, bizonyítja, hogy
mind a két célomat sikeresen elértem. 2012.06.24.én Szűcs Alexandra és Én közös pénzszámolás után
átadtunk Lajosnak és családjának 521.200 Ft-ot, a
saját kezébe még kapott 2000 Ft-ot, 2012.06.25.
kapott még egy 20.000 Ft-ot tartalmazó borítékot.
2012.07.07-én kapott még egy 10.000 Ft borítékot.
Tehát összesen 553.200 Ft-ot gyűjtöttünk neki a
gyógyulása elősegítésére. Úgy gondolom ez
gyönyörű összeg. Az a rengeteg ember, aki részt
vett és segített, az pedig azt bizonyítja, hogy igen is
nagyon jó és rendes emberek laknak a mi kis
falunkban és környékén. Szeretném mindenkinek
még egyszer megköszönni, és elnézést kérni, ha
valaki kimaradt a listából. Támogatók névsora:
Nagy Szabolcs és családja, Bondár Imréné, Bondár
Attila és családja, Nagy Józsefné, Nagy Levente és
családja, Szűcs Alexandra és Czégény Attila, Szűcs
Egon és családja, Bakucz Péter polgármester,
Sarkadkeresztúri Polgármesteri Hivatal dolgozói és
a közhasznú munkások, Okány-Sarkadkeresztúr
Általános Iskola Alapítványa, Dobi Imre, Ruzsa
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László, Ruzsa Zoltán, Balogh Csaba, Sarkadi
Rendőrkapitányság, Tóth Sándor, Szabó Mózes,
Váczi Lajos, Orodán János, Gurzó Gábor, Germán
János, Sajti Károly, Orodán Istvánné, Bódis László,
Széplaki Attila, az összes focista, Baráth János,
Szénási György, Krajcsovics Zsolt, Mundrucz
Mariann, Miklya Edina, Kiss Vencelné, Boruzsné
Róth Rita, Ilyés Csaba, Nagy Imre, Fábián Károly,
Czégény Tamás, Bacsa Imre, Sarkadkeresztúri
Óvodások, Tatár Árpi és barátai, Mártha Lajosné,
Jánk Mihályné, Bondár Sándor, Cigánytáncosok
csoportja, Varga István, Peres János, Nefelejcs
Énekkar, Sarkadkeresztúri Általános Iskola 1.
osztálya és felkészítő tanárai, Linea Táncegyüttes,
Rácz Adrienn, Karate Egyesület, Szirmai Katalin és
Tánccsoportja, Elek Imre, Funky Mamák, Szilágyi
Zoltán, Nagy Norbert,Szferle Mihály, Sztojka Fiúk,
Szombathelyi József, Bondár Katalin, Debreczeni
Ónodi Anikó, Bakos Sándor, Fifi, Tresi, Durkóné
Kriszti, Czégény János, Békési Zoltán, Fazekas
József, Zsoldos Zoltánné, Triffa Sándor, Patkás
Jánosné, Szitás Antalné, Megyesi Tibor, Általános
Iskola Diákönkormányzata, Puskás Istvánné,
Mihucz Pirike, mindkét Nyugdíjas Klub tagjai és
vezetői, Fekete Mártonné, Horváth András, Kónya
Sándor, Kaszai Gábor, Fekete Mária, Nagy
Istvánné, Sarkadkeresztúri Református Egyház,
Horváth István, id.Csávás Lajos, Kiss József és
neje, Czégény László és neje, Rokszin Zoltán és
neje, Szabóné Csávás Ildikó, Bőcs János, Iszály
György, Martyin Krisztián, Kuli István, Márk
László, Both Imre, Ilyésné Kónya Magdolna, Buka
János és Buka Marianna, Drozdik Józsefné,
Czégény Ferenc, Fábián János, Hadabás Jánosné,
Nagy Károlyné, Törpicúr Alapítvány, Kissné
Vascsicsák Erika, Ilyés József, Vasipari Kft.
dolgozói, Bordás Sándorné, Námer Tibor, id.
Námer Tiborné, Bacsa Jánosné, Tokai Gábor,
Asztalos Éva és Kádár Zoltán, Bakosné Tóth Irma,
Szappanos Gábor, Rácz János, Puskás József,
Sarkadkeresztúri Vadásztársaság, Mármarosi Zsolt,
Andi Büfé és dolgozói, Héja Richárdné, Kociszki
Ilona,
Balogh
Ágnes,
Márki
Boglárka,
Sarkadkeresztúri Polgárőrség, Kunstár Pál,
Sarkadkeresztúri Általános Iskola, Vargáné Éva, és
mindenki, aki az adományládába név nélkül
adományozott, tombolatárgyat felajánlott vagy
tombolát vásárolt, és mindenki, aki a két keze
munkájával segített. Itt szeretnék elnézést kérni
attól, aki véletlenül kimaradt. „Nem az számít, hogy
a leggazdagabb ember legyek a temetőbe, ami
igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra
éjszaka, hogy valami csodálatosat tettem.”
Tisztelettel: Nagyné Bondár Anikó

Sok szeretettel üdvözlünk minden
Sarkadkeresztúri Lakost!
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük azoknak az embereknek, akik

segítették
és
támogatták
a
Jótékonysági
rendezvényt. Kiemelve szeretnénk megköszönni a
főszervezőnek, Nagyné Bondár Anikónak és
családjának illetve Bakucz Péter polgármester
úrnak és családjának. Az adományból kapott pénzt
a
gyógyulásom
elősegítéséhez
szükséges
eszközökre szeretnénk fordítani különböző gépekre
(pl: izomlazítógép) és olyan gyógynövényes
terápiákra, amik elősegítik az immunrendszerem
erősítését, javítják a közérzetemet és gátolják a
sejtek további romlását.
Csávás Lajos és családja

Tisztelt ebéd előfizetők!
A napközi konyhán 2012. augusztus 21-től
szeptember 01-ig, takarítás - karbantartás miatt,
a főzés szünetel.
2012. augusztus 21 – 24. között, és 2012. augusztus
27 – 31. között az okányi főzőkonyha biztosítja az
étkezést. Az ebéd igénybevételéhez csere ételhordó
szükséges, kiszolgálása az Idősek Klubjánál
történik.
Sarkadkeresztúri konyha 2012. szeptember 01től lesz nyitva.
Megértésüket köszönjük, továbbra is tisztelettel
várjuk ebéd előfizetőinket:

Közfoglalkoztatottak munkabér
kifizetése
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
ebben az évben a közfoglalkoztatottak részére a
munkabért heti kifizetéssel kell teljesíteni. A
kifizetések tárgy hetet követően, hétfői napon
történnek meg. Ebben a hónapban a június 30-ai
megszűnéseknek, és a július 1-jei új belépőknek
köszönhetően a Magyar Államkincstár nem tudta a
rendszerében rögzíteni az adatokat, így kifizetésre
csak két hét után kerül sor. A havi lezárást mindig a
Magyar Államkincstár számfejti.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: Torma István és Tóber Viktória lánya
Csenge Viktória, Oroszi Csaba és Fazekas Mónika
lánya Nóra, Balogh Tibor és Tősér Erika lánya Nóra.
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekeik felneveléséhez.
Halálesetek: Oroszi Gábor (1946), Rótán Istvánné
(Kóra Ilona 1932), Gurzó János (1950).
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A Képviselő-

testület őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt
hozzátartozóinak.
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FALUNAPI PROGRAM
2012. július 13. péntek „ROCK BULI”
18.00 FÉL 10 együttes
19.00 GARAGE B.B. együttes
21.00 KENTON együttes

2012. július 14. szombat
12.00
12.10
13.15
13.50
14.35
15.25

–
–
–
–
–
–

12.05
13.10
13.45
14.30
15.20
16.20

16.25
17.00
17.30
18.25
19.25
20.00
21.10

– 16.55
– 17.25
– 18.20
– 19.20
– 19.55
– 21.00
-

Megnyitó – Bakucz Péter polgármester
Jó ebédhez szól a nóta – Szilágyi Zoltán és zenekara
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola bemutatója
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műsora
Román Nemzetiségi Önkormányzat műsora
Nótacsokor – Szappanos Gáborné, Dénes Erzsébet,
Bondár Sándor, Fekete Zoltán közreműködésével
Kísér: Ötvös László és zenekara
Latin táncbemutató – Stefani Dance (Nagyszalonta)
Varga István műsora
LAYDOWN – Jazz zenekar
The Holy One keresztyén rockzene
TOMBOLA
KACZOR FERI műsora
UTCABÁL – Szilágyi Zoltán és zenekara

A délután folyamán a sportcsarnokban:
- játszóház és arcfestés, csillámtetkó gyermekek részére a Községi Könyvtár szervezésében
- a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja szervezésében folyamatos
egészségügyi szűrés (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, koleszterinmérés,
- gyógyászati segédeszközök bemutatója,
- Erika Optika – computeres látásvizsgálat (igény esetén szemüvegkészítés)
- Nyári Attila fotóművész kiállítása,
- Karate bemutató,
- Elek Imre break bemutatója,
- helyi Vadásztársaság trófea kiállítása.

A sportcsarnok udvarán:
pónilovaglás, ugrálóvár

Folyamatos vendéglátás a kitelepült büfében.

