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Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság 
Szent karácsony beköszöntött, 
pompázatos ruhát öltött. 
Oly szaporán, mint a zápor,  
ezer csillag hull a fáról.  

Örömkönnyek hullnak egyre,  
s pottyannak a kis kezekre. 
Fenyőfánkat körbeálljuk,  
és egymásnak azt kívánjuk: 

E szép este minden fénye  
adjon erőt az új évre. 
Minden napja legyen ünnep,  
melengesse kis szívünket. 

 

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. november 24-én tartotta soros ülését, 
melyen a képviselők első napirendi pontként a 
polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két 
testületi ülés között hozott döntésekről szóló jelentését 
hallgatták meg. 
 
Lejárt határidej ű határozat nem volt. A két testületi 
ülés között történt fontosabb események és döntések: 
 
228/2011. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület elfogadta a Napközi Konyha 
tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület 
felhatalmazta az élelmezésvezetőt, hogy az óvodában a 
napi létszámellenőrzést végezze el. Ugyanakkor a 
képviselő-testület munkájuk elismeréseként írásbeli 
dicséretben részesítette a Napközi Konyha vezetőjét és 
dolgozóit. 
A határozat az érintettek részére megküldésre került. 
 

 
231/2011. (X.27.) sz. képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület az EcoVerde 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft. 
vízdíj és csatornadíj megtakarítás tárgyú árajánlatát 
elfogadta, és az ajánlatban szereplő vízadagoló 
mennyiséget 229.060.- Ft értékben megrendelte. A 
tisztségviselők a szükséges intézkedéseket 
megtették, a vízadagolók megérkeztek, és a 
vízcsapokba beépítésre kerültek. 
 
232/2011. (X.27.) sz. képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület az izzók, lámpák 
és fénycsövek hulladékainak begyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedény kihelyezési ajánlatát elfogadta és kéri a 
gyűjtőedények kihelyezését a községbe. A 
határozat, illetve a megrendelés az Elektro-Coord 
Magyarország Kft. részére megküldésre került, 
melyben a gyűjtőedény elhelyezését a 
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Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola udvarán 
jelölték meg.  
 
238/2011. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület az ún. gyerekesély program keretében 
a Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 29. sz. alatti, volt 
óvoda épületében ifjúsági közösségi teret szándékozik 
kialakítani. Az épület felmérésre került, viszont a 
kistérség számításai alapján maximum 5 millió forint az, 
amit felújításra tudunk fordítani. A szükséges iratok a 
pályázathoz leadásra kerültek, november 25-ére várjuk 
az épületre vonatkozó felújítási terveket, amelyet 
utólagosan fogunk benyújtani a kistérséghez. 
    
A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
 
● 2011. október 28. – Körös-Berettyó Víztársulati ülés – 
Békés: a jelenlevők tájékoztatást kaphattak a jövő évre 
vonatkozó tervekről. Amennyiben, ha a társulat 
megmarad 2012 januárjától, akkor az ez évhez 
hasonlóan szintén pályázik a Társulat 
közmunkaprogramra a külterületi csatornák 
rendbetételére. Ez évben 110 fő közfoglalkoztatott 
került alkalmazásra a Társulatnál, jövő évben viszont 
300 fő foglalkoztatása lenne a cél. A jelentős növekedés 
nem véletlen, hiszen – szintén a tervek alapján a 
jelenleg önkormányzati csatornákat szeretné a Társulat 
üzemeltetésre átvenni.  
 
● 2011. október 28. – Bemutatkozik az iskola – helyben 
Sportcsarnok. Az előző évekhez hasonlóan most is nagy 
sikere volt a műsoros estnek. Tanulóink népek táncait 
mutatták be: magyar, bajor, japán, belga, hawaii, ír, 
görög, orosz, amerikai. A szülők felajánlásainak 
köszönhetően a szünetben finom süteményeket és 
szendvicseket lehetett vásárolni. A tombolasorsolásra 
több mint száz felajánlás érkezett. A főnyeremény egy 
laptop volt. Az est bevétele elérte a 320.000.-Ft-ot. 
 
●  2011. november 4-5. KNTSZ közgyűlés – 
Kaposkeresztúr. A közgyűlésen a jövő évi költségvetési 
tervezet került elfogadásra, valamint szintén a jövő évre 
vonatkozó programok kerültek ismertetésre. Az egyik 
leglényegesebb a 2012. évi találkozó, mely most már 
biztos, hogy Sajókeresztúron kerül megrendezésre, a 
tervek alapján társrendezőként Hejőkeresztúr is 
képviseltetni szeretné magát oly módon, hogy a 
gyermekek részére rendezett Eu-kvíz vetélkedők náluk 
kerülne megrendezésre.  
 
● 2011. november 10. Kistérségi ülés. Fő napirendi pont 
a zsadányi mentőállomás ügye volt. Az ÁNTSZ 
november 15-ei hatállyal működési engedélyét 
visszavonta, így a kistérségben sarkadi telephellyel 
engedélyezik tovább a szolgáltatás működését. Azóta 
egy rendkívüli ülés megtartására került sor, melyen a 
mentőállomást üzemeltető SANI-MED Kft. ügyvezetője 
tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy lépést tettek 
az ügyben, hogy a zsadányi mentőállomás telephelye ne 
kerüljön megszüntetésre, így meglátásuk szerint a 

kistérség azon települései továbbra sem maradnak 
ellátatlanul.  
 
● Minden gyerek lakjon jól program 2011-es évre 
vonatkozó része lezárásra került, újabb megkeresést 
kaptunk a jövő évi tervekkel kapcsolatosan, mely 
alapján zöldség vetőmag kerül szétosztásra. A 
feltételek első körön az érintett családoknak 
jelentkezni kell november 30-ig, valamint az 
önkormányzatnak ellenőriznie kell december 15-ig, 
hogy a veteményeskertnek szánt terület felásva, 
felszántva van-e. Bővült a támogatotti kör, a 
következő programban már az egy gyermekes, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családok is támogatást kaphatnak.  
 
● A jövő évi Start közmunkaprogrammal 
kapcsolatosan a pályázat benyújtásra kerül a 
Munkaügyi Központhoz, külterületi utak, 
csatornák, belterületi utak, csatornák, téli 
közfoglalkoztatás és illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolására.  

***** 
Második napirendi pontként a képviselő-testület 
megtárgyalta a 2011. évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót. A 
beszámolóból megtudhattuk, hogy az 
önkormányzat 2011. évi költségvetése az I-III. 
negyedévben az eredeti tervekhez képest 
időarányosan teljesült. A költségvetés kiadási 
előirányzatának teljesítése 291.506.151.- Ft, a 
bevételi előirányzat teljesítése 291.829.941.- Ft. A 
kiadás teljesítése 108,48 %, a bevétel teljesítése 
108,6 %. A képviselő-testület megállapította, hogy 
a költségvetés teljesítése időarányos, és az I-III. 
negyedév teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A teljességhez tartozik, hogy a kiadás és a bevétel 
közötti egyenlőség pénzügytechnikai dolog, mivel 
bevételeink között 4,5 millió forint munkabérhitel, 
19.699 ezer forint folyószámlahitel, és 22.603 ezer 
forint kifizetetlen számla is szerepel.  
 

***** 
Harmadik napirendi pontként  a képviselő-
testület megtárgyalta a 2012. évi költségvetési 
koncepciót. Az államháztartásról szóló 
többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 70. §-a előírja, hogy az önkormányzatnak a 
következő évre vonatkozó költségvetési 
koncepcióját a november 30-ig kell a Képviselő-
testület elé terjeszteni. A költségvetési koncepció 
elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat helyi 
önkormányzatokra vonatkozó részletes indoklása az 
irányadó. 
 
A helyi adók változatlan összeggel kerültek a 
koncepcióba.  
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
alapján a belföldi gépjárművek utána települési 
önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az 
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önkormányzatot illeti meg (átengedett központi adó). A 
kommunális adó helyi rendelet szerint felhalmozási 
bevételnek minősül. Az állandó jelleggel végzett helyi 
iparűzési adó mértéke helyben 1,2 %. 
A működési bevételek az előző évi szinten kerültek 
tervezésre. 
Az átvett pénzeszközök tervezése során a védőnői, 
illetve az iskola-egészségügyi feladatokra 1.993 e Ft 
került betervezésre. A kisebbségi önkormányzatok – 
Román, Szlovák – támogatását az előző évi szinten 210 
e Ft önkormányzatonkénti összegben tervezzük. 
 
Hitel : A bevételek és kiadások számbavétele után a 
koncepció adatai alapján az önkormányzat 57.905 e Ft 
forráshiánnyal számol. 40.539 e Ft működési és 17.366 
e Ft felhalmozási célú hitel lett betervezve a forráshiány 
fedezetére.  
A 2012. évi törvényjavaslat szerint az „önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatása” elnevezésű kiegészítő támogatás igénylési 
szabályait a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
2012. február 29-ig rendeletben határozza meg. Az 
igénylés benyújtására három alkalommal lesz lehetőség, 
előleget igényelni nem lehet. Támogatási igényt az 
önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két 
alkalommal nyújthat be. 
A tervezet szerint az önkormányzat 2012. évi várható 
bevétele 220.443 e Ft. 
A kiadások várható alakulása: 
A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 
figyelembe vehető utasításokat szem előtt tartva készült 
el a kiadásokra a koncepció. 
Dologi kiadások emelésére csak a tervezett saját forrás 
nyújt fedezetet. A dologi kiadásokat az előző évi szinten 
terveztük.  
 
A költségvetés külön keretet biztosít a felhalmozási és 
felújítási kiadásokra. Tervezni szükséges a 
felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját forrását, 
valamint az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok 
állagmegóvásának érdekében felmerülő várható 
kiadásokat. Felhalmozási célú tartalék 12.376 e Ft, 
aminek a forrása a társadalmilag-gazdaságilag 
elmaradott önkormányzatok feladatai címen tervezett, és 
a kommunális adó bevételként várható összeg. Az 
általános iskola felújítására 2.422 e Ft, belvízrendezés 
pályázatra 7.381 e Ft, közösségi közlekedésre 2.237 e 
Ft, közfoglalkoztatási mintaprogramban nagy értékű 
eszközbeszerzésre 5.326 e Ft lett pályázati önerő 
kiadásként tervezve. Ezen összegek forrása felhalmozási 
célú hitel. 
 
Az átadott pénzeszközök között szükséges megtervezni 
a szociális ellátásokat, a civil szervezetek, társulások 
támogatását. 
A szociális ellátás területén a tervezet szerint jelentős 
változás nem lesz. A minimál-nyugdíj összegét 28.500.- 
Ft-tal állítottuk be. A szociális ellátásokat ezzel az 
alappal számoltuk. Az ápolási díj havi alapösszege 
2012-ben 29.500.- Ft. 

Az önkormányzat helyi rendelete szerint tervezni 
szükséges továbbá első lakás vásárlás támogatására 
vissza nem térítendő támogatást. A koncepcióban 
1.500 e Ft került betervezésre. 
 

***** 
A bejelentések között a képviselő-testület 
megállapította a 2012. január 1-jétől érvényes 
díjakat a következők szerint: 
 

Megnevezés 
Vízdíjak 
(Ft/m3) 

Lakossági fogyasztó 242,80 

Önkormányzati 
fogyasztó 

319,00 

 
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 

elbírálásáról tájékoztatás 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2011. évben 29 sarkadkeresztúri fiatal nyújtott 
be pályázati kérelmet a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázat megállapítása iránt 
önkormányzatunkhoz. A képviselő-testület 
2011. november 24-ei ülésén döntött a 
pályázatok ügyében, mely szerint az „A” 
típusú kérelmek vonatkozásában a 2010/2011. 
tanév II. félévétől kezdődően, azaz kettő 
egymást követő tanulmányi félévre 5.000.- Ft 
összegű ösztöndíj támogatást állapított meg 11 
fő főiskolás, illetve egyetemi hallgató részére. 
A „B” típusú kérelmek esetében 2 fő részére 
állapított meg szintén 5.000.- Ft támogatást 
2012/2013-as tanév I. félévére.  

 

 

DECEMBERI TESTÜLETI ÜLÉS 
 
2011. december 15-én tartott a képviselő-testület 
utolsó soros ülését, melyen első napirendi 
pontként a közmeghallgatás napirend került 
megtárgyalásra. 
 
A közmeghallgatáson két érdeklődő állampolgár 
jelent meg, a feltett kérdéseikre a képviselő-
testülettől kielégítő választ kaptak. 
 
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
polgármester jelentését hallgatták meg a lejárt 
határidejű határozatokról, illetve a két testületi ülés 
között történtekről a következők szerint: 
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258/2011. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület „Sarkadkeresztúri Falunap 2012.” 
címmel pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz a Körös-Sárréti 
Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akciócsoport Helyi 
Bíráló Bizottsága által, 236/2011. B. számú 
nyilvántartás alapján. A támogatás kinyerhető összege 
250.000.- Ft. 
 
280/2011. (XI.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testülete határozatával kinyilatkozta, hogy 
viziközmű társulatot a község teljes belterületére 
kívánja megszervezni. A határozat értelmében a 
viziközmű társulat szervezőbizottsága a viziközmű 
társulat alakuló ülését 2011. december 21-én 17 órára a 
sportcsarnokba összehívta.  
 
282/2011. (XI.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2011. 
december 3-án induló teremfoci alkalmával az árusításra 
történő jelentkezést induló licitként 5.000.- Ft/alkalom 
összeggel a vendéglátósok között hirdesse meg. Az 
árusításra jelentkezők közül a képviselő-
testület Erdős Gizella egyéni vállalkozót támogatta.  
 
283/2011. (XI.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület meghatározta a XIII. Keresztúr Nevű 
Települések Találkozóján, Sajókeresztúron résztvevők 
számát. A találkozón történő fellépésre a Kenton 
együttest kérte fel. Az együttes a találkozón való 
fellépést elvállalta, a rendezők felé az adatszolgáltatás 
megtörtént. 
 
284/2011. (XI.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az 
ifjúság védelmében kerekasztal megbeszélést 
kezdeményezzen a vendéglátósokkal, a gyermekjóléti 
szolgálattal, a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a szülői 
munkaközösségek és az általános iskola vezetőivel. A 
határozat értelmében megkereste a Sarkadi 
Rendőrkapitányság vezetőjét, Auer György r.alezredest 
időpont egyeztetése céljából. A Kapitány Úr készséggel 
áll a testület rendelkezésére, és ezzel kapcsolatban 
javasolja, hogy 2012. december 19-én kezdődő héten, 
még karácsony előtt történjen meg a kerekasztal 
megbeszélés. Ennek függvényében végeznék a 
tevékenységüket a településen, a határozati javaslatnak 
megfelelően, a márciusban történő beszámolás alapján 
ez a dolog képezné.  
 
A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
 

● 2011. december 11-én a Sarkadi Polgármesteri 
Hivatalban energiapark ügyben megbeszélést 
folytattunk. Budapestről Tóth Géza képviselte az SWR 
cégcsoportot. Az egyeztetés célja a részletek finomítása, 
pontosítása volt, mivel az előszerződést Sarkad Város 
Önkormányzata aggályok miatt még nem írta alá. 
Kérdéseikre meglátásunk alapján a választ megkapták, 

viszont Dr. Sipos Lajos jegyző elmondta, hogy 
nekik ezt még a testületi ülésen át kell vinniük. 
Bíznak benne, hogy ez évben részükről is döntés 
születik.  
 

●  „Minden gyerek lakjon jól 2012.” programban 
önkormányzatunk ismét részt vesz. Ez ügyben az 
első kötelező jelentésünket megtettük, ismételten 
első körön zöldség-vetőmag kerülne kiosztásra, 
felmérés alapján 49 család neve került leadásra, 
mivel ők vállalják a programban való részvételt, a 
szükséges ellenőrzések (kert felásása, szántása) 
megtörténtek. December 14-én jelentési 
kötelezettségünknek eleget tettünk. 

**** 
A harmadik napirend  keretében a helyi 
Vadásztársaság tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tárgyalták meg a képviselők, mely szerint: 
 
A 1996. évi LV. törvény és a 30/1997.(IV.30.) FM. 
rendelet 14. §. 1-es pontja szerint a földtulajdonosi 
közösség gyűlésének összehívását kezdeményezték 
2006. október 7-én. Ezt a közösséget tíz fő alkotja 
és a kialakításra kerülő vadászterület 49,37%-át, 
2595,6 hektárt fedik le részben saját tulajdonukkal, 
részben a meghatalmazások útján rájuk ruházott jog 
folytán. Vezetőjüknek, képviselőjüknek Kádár 
Sándort választották. A földtulajdonosi közösség a 
gyűlésen, 2006. okt. 7-én döntött az általuk javasolt 
vadászterület határáról, valamint arról, hogy a 
vadászati jogot haszonbérbeadás útján kívánják 
hasznosítani. A földtulajdonosok képviselője által 
benyújtott kérelem alapján a Békés Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati- Halászati 
Osztálya a vadászterület határát 13.04./484/2007. 
határozatában állapította meg. A vadászterület 
nagysága: bruttó : 4523, 7944 hektár, nettó: 
4148, 9759 hektár. Tényleges vadászati 
szempontból a nettó területnek van jelentősége, 
hiszen vadgazdálkodás és vadászat közvetlenül 
csak ezen a területen folyhat. a földtulajdonosok 
közössége úgy határozott, a vadászati jogot 
haszonbérbeadás útján kívánja hasznosítani. Mi 
sem tűnt kézenfekvőbbnek, minthogy a vadászati 
jogot a helyi, azaz az Egyetértés Vadásztársaság 
kapja meg. A két fél közötti szerződéskötés 
2007.03.28-án megtörtént. Egy ilyen szerződés 
jogszabály által előírt formátumú, melynek vannak 
elengedhetetlen, kulcsfontosságú mellékletei. Az 
eddigieken kívül sok változás nem történt és a 
későbbiekben sem várható változás. Az Egyetértés 
Vadásztársaság tovább működik, tovább éli az 
eddigi életét az új és nagyobb vadászterületen. 
Vezetősége változatlan: Vadásztársaság elnöke: Dr. 
Szatmári László, Titkár: id. Márta József, 
Vadászmester: Patkás József, Gazdasági vezető: 
Papp Zoltán, Természetfelelős: id. Nagy Géza. 
Taglétszáma 29 fő. Hivatásos vadász továbbra is 1 
fő, ifj. Márta József.  A vadásztársaság működését a 
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törvényen és különböző rendeleteken túl az 
„Alapszabályzat”, a „Fegyelmi szabályzat” és a „Házi 
szabályzat” határozza meg, illetve szabályozza. 
Társaságunkon belül a hangulat jó. Kapcsolatunk más 
szervezetekkel és a szomszédos települések 
vadásztársaságaikkal igen jónak mondható.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.  
 

***** 
A negyedik napirendi pont keretében a képviselő-
testület elfogadta 2012. évi munkatervét. 
 
A bejelentések között a képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat által alkalmazandó 2012. évi szolgáltatás 
díjait a következők szerint: 
 

Földhasználati díjak:  
- kert  4,40 Ft/m2/év 
- szántó  1,40 Ft/m2/év 
- legelő  0,90 Ft/m2/év 
       
Mérlegelési díjak: (bruttó értékben) 
- sertés  105,00 Ft/db 
- szarvasmarha 195,00 Ft/db 
- juh, malac  105,00 Ft/db 
 
Területfoglalási díj:  (bruttó értékben) 
mutatványosok (cirkusz, céllövölde, stb.)    
                             4.660.- Ft/nap 
piaci helypénz   870.- Ft/alkalom 
 

Teremhasználati díj:  
-  Napközi Konyha Ebédlő           
                          14.600.- Ft + konyhahasználat 
                          + 440.- Ft/fő 
-  sportcsarnok: - felnőtteknek  4.400.- Ft/óra 
 - diákoknak                       2.900.- Ft/óra 
- cirkusz, rendezvény             25.000.- Ft/alkalom 
- „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola  
                                         660.- Ft/óra (6 hónapra) 
 
Hirdetési díjak:  (bruttó értékben) 
- magánszemélyek részére        35.- Ft/nap/hirdető 
- közületek részére        65.- Ft/nap/hirdető 
- Keresztúri Hírekben való hirdetési díjak: 
- apróhirdetés esetén        35.- Ft+Áfa/betű 
- keretes hirdetés (5x10 cm) esetén          
                                             1.700.- Ft+Áfa/hirdetés 
 
Kölcsönzési díjak: (bruttó értékben) 
- betonkeverő     2.000.- Ft/nap 
- palló és állvány        120.- Ft/nap 
- hegesztő-berendezés     2.000.- Ft/nap 
 
Gépelési díj: (bruttó értékben)  75.- Ft/oldal 
 
Fénymásolás: (bruttó értékben)    
1 oldalas          40.- Ft/oldal 
2 oldalas          50.- Ft/oldal 
 
Faxolás: (bruttó értékben)       160.- Ft 

Szolgálati lakások bérleti díja: (bruttó értékben) 
- összkomfortos lakás         80.- Ft/m2 
  

Könyvtár:   
- felnőtt         400.- Ft/év 
- 16-18 év között          70.- Ft/év 
-  16 év alatt és 70 év fölött ingyenes 
 
Internet: (bruttó értékben) 
- gépek használati díja        240.- Ft/óra 
- színes nyomtatás        175.- Ft/oldal 
- sima nyomtatás           55.- Ft/oldal 
- CD írás         160.- Ft/lemez 
- szkennelés        65.- Ft/oldal 
 

Közterület-használati díjak: 
a./ géperejű és lófogatú kocsik, utánfutók,  mg.   
vontatók munkagépei: 320.- Ft/hó/db 
b./ teher- és különleges gépjárművek (traktorok) 
elhelyezése: 470.- Ft/hó/db 
c./építési munkával kapcsolatos anyagok, állványok 

elhelyezése: 
    - a használatbavételi engedélyig ingyenes, utána 
50.- Ft/m2/hó, de minimum 625.- Ft/hó 
d./ önálló hirdető-berendezés: 
- 320.- Ft/hó/db: 1 m2 felületig 
- 800.- Ft/hó/db:  1 m2 felület felett 
e./egyéb anyagok, tüzelő, ipari alapanyagok, stb.: 
     17.- Ft/m2/nap, de minimum 290.- Ft/hét 
 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ 
 
2012. január 1-jétől változik az ÁFA kulcs, 25 %-
ról 27 %-ra. Ez a változás magával vonja az 
étkezési térítési díjak módosulását is. A díjak nettó 
összege változatlan, csak az Áfa emelésből adódó 
emelés miatt szükséges módosítani.  
 

KÖRJEGYZŐSÉG 
 
Okány Község Önkormányzata kereste meg 
önkormányzatunkat azzal, hogy szeretnének 
körjegyzőséget kialakítani velünk. Az 
önkormányzati törvény 2013. január 1-jétől jelentős 
mértékben meg fog változni. Ennek része többek 
között az önálló polgármesteri hivatalok 
alakításának a kérdése is. A törvény tervezete 
szerint 2000 fő lélekszám alatt nem alakítható 
önálló polgármesteri hivatal. Ezen településeknek 
közös hivatalt kell létrehozniuk olyan településsel, 
hogy a 2000 fős lélekszámot együttesen érjék el. 
Önkormányzatunk a kérést megtárgyalta, és az 
önkormányzati törvényből adódó változásokat is 
figyelembe véve, megfontolt döntést hozott. 2012. 
január 1-jétől körjegyzőséget alakít Okány 
településsel közösen, és a 2012-es évet tanulóévnek 
tekinti a közös hivatal működését figyelembe véve. 
A körjegyzőség kialakításával a két település több 
mint 5 millió forint plusz normatívához jut a 
körjegyzőség működtetésével kapcsolatos kiadásai 
fedezetére.  
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NÓTAEST 
 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Fekete Zoltán, 
Okány község polgármestere szervezésében 2012. 
január 28-án    órai kezdettel a Napközi Konyha 
Ebédlőjében nótaest kerül megrendezésre. A belépődíj 
500.- Ft. Fellépők: határon innen, határon túl, Fekete 
Zoltán polgármester, Szappanos Gáborné 
sarkadkeresztúri nótaénekes 
 

KUTYÁK 
 
Sajnos újra azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok kutya 
kóborol az utcákon. Nem egyszer történt, hogy 
szomszédos területre átmentek a kutyák és az ott lévő 
aprójószágot lefojtották. Ezekben az esetekben, ahol 
kideríthető, hogy ki a kutya gazdája, a kár megtérítésre 
kerül, vagy pedig a tulajdonost feljelentik és az további 
bírságot befizetésével is járhat. Felhívjuk az ebtartók 
figyelmét, hogy közterületre csak felügyelettel 
engedhetők ki az ebek.  

 
 
Decemberben, mint minden évben, eljött az óvodába is 
a Télapó. December 5-én a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületének a „Télapója”, december 6-án pedig az 
óvodai Télapó. A nyugdíjas egyesület nevében Orodán 
Istvánné szaloncukrot és kekszet hozott a gyerekeknek, 
Farkas György szülő, a télapó szerepét vállalta magára, 
Gurzó Gábor szaloncukrot, a SZMK pedig csemegézni 
valót, gyümölcsöt és üdítőt hozott, és a szülők által 
beadott pénzből elkészítette mindenkinek a mikulás 
csomagot. A télapó puttonyában egy kis játék is volt, 
amit pályázati pénzből vásároltunk.  
 

 
 
December 7-én az 1. osztályosok meghívtak bennünket 
„moziba”. Az interaktív táblán megnéztünk egy mesét.  
December 13-án Ágoston Anita zenés előadást tartott itt 
az óvodában. 
Alig ment el a Télapó, már a karácsonyra készültünk: 
mézeskalácsot sütöttünk, Luca napi búzát ültettünk. 
December 14-én és 15-én adventi játszóházat 

rendeztünk a Községi könyvtárban. Köszönjük 
Puskásné Julikának, hogy helyet biztosított 
számunkra. Jó hangulatban, tevékenyen telt a 
délelőtt. A csemegézni való sem maradt el. Diósiné 
Pirike mandarint hozott a gyerekeknek, Horváthné 
Szalazsán Anikó szülő süteményt, a SZMK pedig 
üdítőt.  
A karácsonyi ünnepségünket december 16-án 
tartottuk. Mindkét csoportban állítottunk 
karácsonyfát. A Katica csoportba Morár György 
szülőtől kaptuk, a Kisvakon csoportba pedig az 
Orchideák Nyugdíjas Egyesülettől. A karácsonyi 
ünnepségen is volt bőven enni, inni való. Jováné 
Baracsi Ildikó szülő mandarinnal, Nagy Árpádné 10 
kg gyümölccsel (alma, mandarin, banán), A Román 
Kisebbségi Önkormányzat nevében Patkás Jánosné 
szaloncukorral, az Orchideák Nyugdíjas Egyesület 
szaloncukorral és üdítővel lepte meg a gyerekeket. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a 
támogatást! 
December 19-én az Idősek klubjába látogattunk el, 
ahol egy kis karácsonyi műsort adtunk elő, és 
kölcsönösen megajándékoztuk egymást.  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog 
újévet kívánunk mindenkinek! 

Az óvoda dolgozói és a gyerekek. 
 

 
 

Nyílt nap az iskolában - 2011. november 15-
16. 

Iskolánkban már hagyomány, hogy ősszel nyílt 
tanítási napokat tartunk minden osztályban. 
Ilyenkor a szülők, nagyszülők eldönthetik, melyik 
tanórát szeretnék megnézni. Idén elsősorban azt 
kívántuk bemutatni, hogyan dolgozunk az interaktív 
táblákkal. Természetesen a látogatók képet kaptak 
tanulóink tudásáról, szorgalmáról is. Örülünk neki, 
hogy a két nap alatt több mint 100 szülő, nagyszülő 
látogatott el hozzánk. 
 
Egészségnevelési hét -2011. november 21-24. 
Program:   
november  21. hétfő: Előadás az egészséges 
életmódról 
november  22. kedd: sportversenyek 
november 23. szerda: salátakészítés 
november 24. csütörtök: élménybeszámoló Indiáról, 
jóga bemutató   
A programokat a Szabad Generáció Alapítvány 
támogatta. Biztosították a sportversenyek díjait és a 
salátához valókat. Ezúton is köszönjük nekik!  
 

„Kapkodd a lábad!”  
A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik 
meghatározója. Ezért felhívással fordultunk 
minden, a Sarkad Kistérségben tevékenykedő 
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általános iskola alsó tagozatához, hogy versenyünkben 
vegyenek részt. 6 csapat jelentkezett a versenyre, mely 
igen jó hangulatban telt el. A vándorkupát a mi 
tanulóink nyerték el. A díjakat iskolánk alapítványa 
biztosította.  
Sarkadkeresztúr – I. helyezett 
Zsadány – II. helyezett   
Mezőgyán – III. helyezett 
 

Szavalóverseny: 
Decemberben megtartottuk a szokásos házi 
szavalóversenyt. A díjazottak a következők: 
 
1-2. osztály: I. helyezett: Puj Tünde 
  II. helyezett: Petka Szabolcs 
  III. helyezett: Hegedüs Kata 
 
3-4. osztály: I. helyezett: Kónya Anett 
  II. helyezett: Nagy Eszter 
  III. helyezett: Szilágyi Rudolf 
 
5-6. osztály: I. helyezett: Rácz Réka 
  II. helyezett: Nagy Daniella 
  III. helyezett: Sárosi Vanessza 
 
7-8. osztály: I. helyezett: Bordás Renáta 
  II. helyezett: Kálló Dávid 
  III. helyezett: Kóra Imola 
 

Mikulás az iskolában: 
 

Ezen a délelőttön minden osztályba ellátogatott a 
Mikulás és a tanulóknak szaloncukrot, csomagot 
ajándékozott. Délután közös játékkal kapcsolódtak ki a 
gyerekek.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Színházlátogatás – 2011. december 8. 
 

15 alsós tanuló a Négy évszak című előadást tekintette 
meg a Jókai Színházban. A bérleteket az iskola 
vásárolta, az útiköltséget az iskola alapítványa fizette. 
 
 
Iskolánk udvarán ismét fel lett állítva a betlehemi jászol. 
Köszönjük a segítségét Nagyné Bondár Anikónak, 
Szitás Antalnénak, Tóth Lászlónak (Arany J. utca), Papp 

Károlynak. A fenyőfát ismét a Kucsera család 
ajánlotta fel Nagygyantéról. Köszönjük nekik 
 

Karácsonyváró napok 
 

December 19-20-án délután karácsonyváró napokat 
tartottunk. A gyerekek ajándékot készíthettek 
családtagjaiknak. A pedagógusok most is nagy 
kreativitásról tettek bizonyságot. Lehetett készíteni 
karácsonyfadíszt, üdvözlőlapot, üdvözlőkártyát, 
díszdobozt, illatzsákot és sok egyebet. Tanulóink jó 
hangulatban, karácsonyi zene mellett töltötték el a 
délutánokat. 
 

Karácsonyi ünnepség 
 

2011. december 21-én volt az utolsó tanítási nap, 
melyen karácsonyi ünnepséget tartottunk a 
napközis ebédlőben. Tanulóink szép műsorral 
készültek. Köszönjük nekik. 
Az ünnepség végén kiosztásra kerültek a Puskás 
József által felajánlott csomagok minden tanuló 
számára. Mellé még megkapták a Román 
Kisebbségi Önkormányzat által adományozott 
szaloncukrot is. Köszönjük a nagylelkű 
támogatásokat!   
 
Téli szünet: 2011. december 22-től 2012. január 
2-ig tart. Első tanítási nap 2012. január  3. kedd 

„A” heti órarend szerint. 
 
                           
 
                               Békés, boldog, szeretetteljes 
                                    karácsonyt és boldog újévet 
                                       kívánunk minden kedves 
                                                             olvasónak! 
                                    Az iskola tanulói és dolgozói 
 
 
 
 
 
 
 

Konyha nyitva  
tartása decemberi 

hónapban: 
2011. december 19-től 
2011. december 23-ig. 
2011. december 27-től 
2011. december 30-ig. 
Első főzési nap: 2012. 

január 03. 
 

Boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag, eredményes új évet kívánnak 
a Községi  Önkormányzat Napközi Konyhájának 

dolgozói. 
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        Kellemes karácsonyi ünnepeket  
               és boldog újévet kívánnak                      

gondozottjaik részére  
                 az Idősek Klubja dolgozói! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2011. december 7-én, szerdán a Községi Könyvtárban 
megtartott véradáson 32 fő vett részt. A véradást 
szaloncukorral támogatta a Szabad Generáció 
Alapítvány. Köszönjük a véradók önzetlen segítséget! 
 

Kiállítás 
 
 „Áldás a Házra”- címmel a kiállítást Gy. Nagy Ágnes 
Házi áldás gyűjteményéből, állítottuk össze. 

 
Hol hit, ott szeretet 
Hol szeretet, ott béke 
Hol béke, ott áldás 
Hol áldás, ott Isten 
Hol Isten, ott szükség 
nincsen. 
 
A kiállítás 2011. december 

13-tól, 2012. január 15. között tekinthető meg. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Kedves Olvasóink! Kedves Látogatóink! 
 

Békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, sikerekben 

gazdag, eredményes újévet 
kíván a Községi Könyvtár 

dolgozói! 
 

S P O R T 
 
A Sarkadkeresztúri Sportegyesület nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen 
formában támogatták a csapatok bajnokságban való 
szereplését, akik a teljesség igénye nélkül a következők 
voltak: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata, 
Román Kisebbségi Önkormányzat, Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete, Szabad Generáció 
Alapítvány, Bondár Attila, Orosi-Color Bt, Minőség 
Vasipari Kft, Club Malibu, Ungor Imre, Bondár Anikó, 

és a név szerint nem említett személyek, 
intézmények, vállalkozások. Devecsery László 
szavaival kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kívánok minden kedves olvasónak! 
 
„Megmaradjon bennünk         Lobogjon csak tovább 
karácsony fénye,  gyertyáinknak lángja: 
szent örömben éljen emberi melegség, 
világ minden népe.                 köszönts a világra!” 
 
                                 Sajti Károly 
                                     sportegyesület elnöke 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Halálesetek: Tiszai Árpádné (Nagy Julianna 
1960), Polgár László (1942) 
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 
halottaink emléke szívünkben él tovább. A 
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az 
elhunytak hozzátartozóinak. 
 
 

Hatvan év együtt… 
 

„Szép kedvesem, 
Hány éve már, ne számoljuk, 
Ezek csak naptári évek, 
Melyek nélküled igazán semmit sem érnek.  
 

Hogy elszaladt az idő, 
Kezünk lassan már önmagától is remegő, 
De szívünkben a vágy jelzi, 
Hogy nem szűntünk 
meg egymást 
szeretni.” 
 

Valki Ferenc 
és 

Ulveczki 
Piroska 

 

2011. december 
15 -én 

ünnepelte házasságkötésüknek 
60. évfordulóját. 

 

Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel 
köszönti őket, boldogságban és egészségben 

eltöltött éveket kíván lányuk: 
Pirike 

 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
nevében kívánjuk, hogy jó erőben, 
egészségben éljenek továbbra is, otthonukat 
melegítse szeretet és összetartozás. 

 


