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___________________________________________________________________________
Március…
Zsong-bong a természet, a tavaszt akarja,
Kibújik burkából a mogyoróbarka.
Háztetők, ereszek csurognak-csepegnek,
Koszlott hókupacok pocsolyába vesznek.
Süvítő böjti szél sepri az utakat,
Tördeli a fagytól rokkant faágakat.
Gergely-napi hóban lányok mosakodnak,
Hogy egész éven át szépek maradjanak.
A kis patak magát folyamnak képzeli,
Harsogó árjával partját feszegeti.
Lehömpölyög rajta a tél hordaléka,
Ha letisztul, költhet a szárcsa és ruca.
Futó felhők közül kimosolyog a nap,
Fakadásra buzdít rügyeket, bimbókat.
Március Idusán lobogók lengenek,
Méltón köszöntik a Nemzeti Ünnepet.

Hazatelepülnek a fecskék és gólyák,
Tavalyi fészküket buzgón tatarozzák.
Zsákjukat kioldják Sándorok, Józsefek,
S Benedekkel együtt hozzák a meleget.
Lanyha szél hordja szét a friss szántás szagát,
S a nyíló ibolyák üdítő illatát.
A szép kikelettel megújuló élet
Hittel, bizalommal tölti el az embert.

FEBRUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete ülését 2011. február 10-én és
február 21-én tartotta.
A február 10-én megtartott ülésen a képviselőtestület első
fordulóban
megtárgyalta az
önkormányzat 2011. évi költségvetését. A
koncepció megvitatása után történt változások
átvezetése miatt a 2011. évi költségvetés kiadási
oldalának főösszege 210.582.000.- Ft. Erre a
költségvetés csak 166.917.000.- Ft fedezetet tud
biztosítani, a hiány 43.665.000.- Ft.
A testületi ülés további részében a képviselőtestület tájékoztatást hallgatott meg az internet és
kábeltelevízió szolgáltatást végzők tevékenységéről.
A kábeltv szolgáltatás képviseletében megjelent
Fodor László elmondta, a legutóbbi tájékoztatás óta
eltelt egy kis idő, akkor abban az időszakban úgy
álltak, hogy a kábeltelevízió szolgáltatásnak az
átépítése megtörtént, a DÉMÁSZ oszlopsoron volt
a hálózat, de még a régi fejállomással működött, és
akkor épült a Méhkerék-Sarkadkeresztúr közötti

összekötő optika. Ez azóta elkészült és átadásra
került, jelen pillanatban a kábeltelevízió jel a
méhkeréki fejállomásról érkezik Sarkadkeresztúrra,
valamint az internet szolgáltatás is elindult a
kábeltévé hálózaton. Azóta ebben voltak
változások, mert régebben 18 csatornával működött
a szolgáltatást, jelen pillanatban 41 csatorna
elosztása történik Sarkadkeresztúron. Nyilván ezzel
együtt történt egy árváltozás is, ez okozott bizonyos
előfizetői szám vesztést, mert tudni kell, az előző
18 csatorna nyomott áron volt biztosítva, éveken
keresztül emelés nem történt, az nekik a község
szempontjából mínuszos volt. Ugyanazon az
árakkal működik a szolgáltatás, mint Méhkeréken
is, és mint mondta, volt egy bizonyos előfizetői
szám vesztés, de ugyanakkor volt egy növekedés is,
az előfizetői számot kábeltévé szempontjából
sikerült tartaniuk. Elindult az internet hozzáférés,
jelen pillanatban ez még nem egy jelentős szelet,
aránylag kevés ügyfél van, aki a szolgáltatást tőlük
veszi igénybe. Nem is feltétlen céljuk a klasszikus
ügyfélszerzés, de ez is folyamatosan bővül.
Tájékoztatja a testületet, hogy egy internet
sávszélesség előtt állnak, a méhkeréki fejállomás
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gerinckapcsolata Kötegyán felé egy optikai szállal
rendelkezik, mivel ott is indul a szolgáltatás. A
méhkeréki gerinckapcsolatuk már betelt, a mostani
előfizetői létszámmal elbírnák látni a sávszélesség
igényt, de bővíteniük kell, és valószínű, hogy ez ide
Sarkadkeresztúrra fog történni, egy gerinckapcsolat
lesz kiépítve, első körben rádiós, később pedig
optikával érkezik ide az internet szolgáltató jele.
Szeretnék most a tavasz folyamán ezt meglépni, és
akkor egy sávszélesség bővítést is hajtanak végre az
internetes ügyfeleknek. A helyi csatornának növelni
szeretnék a kihasználtságát, ez azt jelenti, hogy
Méhkeréken rendelkeznek egy stúdió bejátszó
hellyel. A Méhkeréki Önkormányzattal is folynak
tárgyalások arról, hogy ők is szeretnék igénybe
venni, hogy akár testületi ülési, akár a település
életével kapcsolatos anyagokat be tudjanak játszani.
Itt is zajlik egy itteni fiatalembernél egy bejátszó
pontnak a létrehozása. Dolgoznak az ajánlatokon,
melyeket a településekhez eljuttatnának, milyen
feltételekkel és hogyan lehetne ezt megoldani.
Az internet szolgáltatásról szóló tájékoztatót
Lombmayer Zoltán, az Alföld-Net részéről a
következők szerint tartotta meg:
A cég és a szolgáltatás bemutatása:
A Tom-Technik Kft. Békés megyének olyan helyi
informatikai vállalkozása, mely fennállásának 14
esztendeje alatt a gyakran telített informatikai
piacon
leginkább
fogyasztóbarát,
rugalmas
hozzáállásával tudott talpon maradni, és fejlődni. A
jelenlegi fő tevékenysége, az Internet szolgáltatás
szempontjából fontos, hogy korábbi számítógép
gyártói, hálózatépítői tapasztalatai sokat jelentenek
a szolgáltatói háttér kiépítésének, üzemeltetésének
ellátásában. A cég által nyújtott mikrohullámú
Internet szolgáltatás alapelve az, hogy az Internetet
nem telefon, vagy televízió szolgáltatásra kihúzott
kábelen, hanem külön erre a célra kiépített
mikrohullámú kapcsolaton keresztül kapja a
felhasználó. Ehhez az szükséges, hogy a
lakóingatlan egy pontjáról akadálytalan rálátás
legyen a szolgáltatónak egy bázispontjára. Nagy
előnye a gyors kiépíthetőség, hátránya, hogy extrém
körülmények közötti rádiós zajok zavarhatják.
Összességében
azonban
legtöbb
esetben
egyenértékűnek
tekinthető
egy
kábeles
összeköttetéssel.
A szolgáltatás története:
Cégünk az Internet szolgáltatást 2004-ben kezdte
meg a megyeszékhelyen, és az ahhoz közelebb eső
településeken. Sarkadkeresztúr Községben 2005
nyarán jelentünk meg. Nem kis kihívást jelentett
számunkra, hogy előfizetői létszámunk néhány
hónap alatt elérte a lakosság 10 %-át. Így
hamarosan el kellett kezdjük infrastruktúránk azóta
is folytatódó folyamatos fejlesztését. Az elmúlt 6
esztendőben az internet használói szokások
rengeteget változtak, mely változások mind a
felhasznált sávszélesség növekedésében, és a

minőségi
szolgáltatások
egyre
gyakoribb
használatában jelentkeznek. Míg 6 éve az
internetezés javarészt olvasást jelentett böngészés,
e-mail küldés-fogadás formájában, addig manapság
már sokkal inkább telefonálásra, online játékokra,
hivatali ügyintézés keretében file küldésekre,
közösségi oldalakra való feltöltésekre, onnan főként
videó formájában történő letöltésekre használjuk.
Ez a korábbi sávszélességeknek többszörösét
feltételezi.
Nem
beszélve
a
különböző
alkalmazások természetéből adódó kisebb vonali
hibatűrésről, mely a szolgáltatói hálózat egyre
kifogástalanabb működését követeli meg.
A jelenlegi és jövőbeli fejlesztések:
Cégünk eddigi fejlesztéseit önerőből oldotta meg.
Ahhoz, hogy az előfizetői igényeket követve, vagy
netán azoknak elébe menve nagyobb sávszélességű
csomagokat tudjunk adni az újonnan megjelenő
alkalmazások számára is használható hálózati
háttérrel, nagy erőfeszítéseket tettünk, de
versenyképességünk
további
növelése
nélkülözhetetlenné tette a pályázati források
igénybevételét. Cégünk az elmúlt időszakban
sikeresen
pályázott
internet
technológiai
fejlesztésekre. A fejlesztéseket hálózatunk több
pontján megkezdtük, így Sarkadkeresztúron a
kezdeti 2 db régi technikájú, 2,4 GHz-es
szektorantennánk mellett további 6 db legújabb,
legmodernebb 802.11N szabványú, 5 GHz-es
vivőfrekvenciájú,
MiMo
keresztpolarizációs
technikájú szektor antennánk is van. Az Internet
idáig történő kijuttatását több gerinc szakaszunk
korszerűsítésével növeljük, amelynek kiépítése
folyamatban van. A mikrohullámú zajok, zavarások
kiküszöbölése érdekében a központi elhelyezkedésű
templomtorony mellett a község délkeleti részének
ellátására új bázispontot is beüzemeltünk a volt
malom épületén. Jelenlegi, igen versenyképes
szolgáltatási csomagjaink a községben alighanem
mindenhol elérhetőek, noha a bázispontok esetleges
takarása miatt a bekötéseket továbbra is csak
pozitív helyszíni felmérés után tesszük meg. A
fentiekben
vázolt
tevékenységeinket,
erőfeszítéseinket összefoglalva azt mondhatjuk,
hogy Békés megyében, így Sarkadkeresztúron is
úgy fejlesztjük a rendszerünket, hogy előfizetőink
elégedettek lehessenek mind az általunk nyújtott
Internet sebességével, üzembiztosságával, mind
pedig annak árával. Tisztában vagyunk azzal, hogy
hibátlan szolgáltatás nem létezik, ezért anyagi
forrásaink
jelentős
részét
technikai
és
ügyfélszolgálati hátterünk fejlesztésére fordítjuk.
Erőfeszítéseinket mi sem igazolja vissza jobban
számunkra, mint az a kiegyenlített fejlődés,
melynek
eredményeképpen
jelenleg
Sarkadkeresztúron a lakosság 12-13 %-a használja
szolgáltatásunkat.
*****
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Napirenden kívül kérte tájékoztatójának megtartását
a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás
részéről Hízóné Kiss Magdolna Főosztályvezető
Asszony abból az apropóból, hogy az elmúlt
testületi ülésen képviselő-testületük a 18/2011.
(I.27.) sz. határozat alapján kérte a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladatait kistérségen belül
ellátni. A 2011. február 9-én, Okányban kistérségi
társulási tanács ülésének megtartására került sor,
ahol a téma megvitatásra került. E témában Hízóné
Kiss Magdolna Sarkad Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részéről tájékoztatást adott a
testület részére, hogy milyen döntés született tegnap
a társulási ülésen. Ahhoz azonban, hogy ennek
okait felderítsék, ismerni kell az ez évi
költségvetési törvényt és annak is a 8. sz.
mellékletében szereplő szabályokat, amelyek
meghatározzák, hogy milyen normatívát tud a
többcélú kistérségi társulás igénybe venni úgy a
gyermekjóléti, mint a szociális alapszolgáltatásokra.
Ahhoz azonban a gyermekjóléti szolgálattal
igazából nem is lenne gond, hanem a
családsegítéssel. A jelenleg érvényben lévő
költségvetési törvény szerint a többcélú kistérségi
társulás akkor tudja úgymond a kiegészítő társulási
normatívát igénybe venni, ha a családsegítés mellett
az adott település akár a szociális étkeztetését, a
házi segítségnyújtását, idősek nappali ellátását,
fogyatékosok nappali ellátását is adja, és így, együtt
látja el a társulás a feladatot. Ugyanis mint a
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a kistérségi
társulás fenntartásában működik, kistérségi szinten
látja el a gyermekjóléti szolgáltatást, a
családsegítést, a
házi
segítségnyújtást, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató
szolgáltatást, a többi feladatok nagy része sarkadi
szegmens, hiszen a többi települések, amikor volt a
humán szolgáltató központ létrehozása megtörtént,
akkor úgy döntöttek, hogy nem minden feladatot
visznek be a társulás által ellátott intézmények
közé. Éppen ezért, Önök előtt is ismert, hiszen
ezután fogják tárgyalni a település költségvetését,
hogy ugyanilyen nehézségekkel küzd a kistérségi
társulás is, amely azt jelenti, ha csak a
családsegítést vagy a gyermekjóléti szolgálatot látja
el, akkor ugyanolyan alapnormatívát tud igénybe
venni, mint maga a település. Az is ismert, hogy a
feladatok nagy része sarkadi telephelyen zajlik.
Sarkad az elmúlt héten tárgyalta a költségvetését,
közel 44 millió forint önkormányzati támogatást ad
a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
működéséhez, tekintettel arra, hogy a társulásban
résztvevő településeknek ne kelljen lakosságszám
arányosan hozzájárulni a feladatok ellátásához,
hanem úgymond ebből a sarkadi támogatásból,
illetve
a
lehívható
kistérségi
kiegészítő
alapnormatívából tudjon működni maga a társulási
feladat.

Mit is jelentene, ha a Tisztelt Képviselő-testület
bármely más szociális feladatot még a társulás
működésébe adna át?
Ez azt jelentené, hogy semmi nem változik, mert
ugyanúgy működne tovább, annyiban, hogy azok a
kollegák, a dolgozók, akik azon a szakfeladaton
dolgoznak, azoknak nem Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata, hanem maga a Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás lenne a munkáltatója.
Ez ugyanígy zajlik más településeken is, korábban
az Alpolgármester Asszony is a kistérség által
működtetett CsGSzK-nál dolgozott, akkor még
szerződéssel történt a feladatellátás, ő is ilyen
szegmensben dolgozott. Azért született a tegnapi
napon a társulás részéről ez a döntés, hogy a
jelenlévő képviselő-testület gondolja meg azt, hogy
mely az a szociális alapszolgáltatási feladat, vagy
amit be tudna vinni, ha nem, akkor saját magának
kell ezzel a két feladattal megbirkóznia.
A kistérségi ülésen a gyermekjóléti és családsegítő
szolgáltatás kérdése mellett foglalkoztak a
kistérségi feladatellátás bővítésének lehetőségeivel
a közoktatási területén. Az előterjesztésben két
római pont van meghatározva, el kell, hogy mondja,
az egyik sem 100 százalékos, de az előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslat
egyhangúan
megszavazásra került. A tájékoztatót a képviselőtestület rendelkezésére bocsátja, azért, hogy
mindenki lássa azt, hogy milyen lehetőségek
vannak. Tegnap is elhangzott, hogy a társulások
keretében a kiegészítő normatíva augusztus 31-ig
áll rendelkezésre, szeptember 1-től viszont pályázni
kell.
*****
A képviselő-testület részéről felvetődött, hogy az
általános iskola további működtetésére vegyék fel a
kapcsolatot a Katolikus Egyházzal. A Katolikus
Egyház, ha csak Békés megyét nézik, ebben a
tanévben átvett a keresztúritól rosszabb iskolai
létszámmal rendelkező iskolákat, az egyház nagy
energiát fektet az iskolákra. Elhangzott, hogy ebben
a faluban több vallás van jelen, de inkább ezt
kellene megpróbálni, mint a gyerekeket utaztatni
Sarkadra.
A képviselői vélemény szerint az emberek ebbe
nem mennének bele, hiszen köztudott, hogy a falu
nagy része református hitvallású. Ezt a témát
falugyűlésen lenne célszerű megtárgyalni, és a
lakosság véleményét kikérni, mert nagy horderejű
döntésről van szó, és ezt egyedül a képviselőtestület ne vállalja be. Mindenképpen figyelembe
kell venni a falu nagy részének a véleményét. Azt is
tudni kell, hogy egyedül nem tudja fenntartani az
önkormányzat az iskolát, és ezt meg kell értenie a
lakosságnak is, a lehető legkisebb rosszat kell
választaniuk.
*****
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A február 21-én megtartott ülésen a képviselők első
napirendként a polgármester jelentését hallgatták
meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két testületi ülés között hozott döntésekről.

42/2011. (II.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület a Wifi-falu
projekt kapcsán tartandó képzés tanterem használati
díját 4.000.- Ft/óra összegben állapította meg.

● Lejárt határidejű határozatok a következők:

Február 18-án a kistérségnél történt megbeszélés,
ahol a projekttel kapcsolatosan a lebonyolító cég
adott tájékoztatást. Az érintett települések a
rendelkezésre álló tények alapján egységesen
kistérségi szinten az alábbi döntésben maradtak:
- amennyiben az önkormányzat üres termet biztosít
a projekt lebonyolításához, úgy a terem bérleti díj
500.- Ft/óra/ÁFA.
- amennyiben felszerelt számítástechnikai termet
biztosít, abban az esetben 700.- Ft/óra/ÁFA.
Valamint kitértek arra is, mivel a projekt kezdeti
stádiumban rossz pénzügyi adatokkal került
benyújtásra így az önkormányzatok utólagosan
kompenzációra számíthatnak a családokhoz
kihelyezett számítógépek árából. Ugyanis a
projekttel a képzésben résztvevő családok részére
átadásra kerül 1 db számítógép, amit a
későbbiekben a család részére megvételre
ajánlanak.

3/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a sportolók utánpótlás
támogatásával, esetleges utaztatásával vegye fel a
kapcsolatot Mezőgyán, valamint Geszt községek
Önkormányzataival.
A polgármesterekkel az elsődleges kapcsolatfelvétel
megtörtént, ahol kifejtették, hogy 2011 március első
felében előre egyeztetett időpontban a tárgyalást
megkezdik. Álláspontjuk alapján Geszt község
partnert lenne ez ügyben, Mezőgyán község viszont
nem.
8/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület a Gyulai
ÖKOSYSTEM Környezetvédelmi Bt. ajánlatát
elfogadta
az
önkormányzat
teljes
körű
környezetvédelmi auditjának elkészítésével.
A határozat-kivonat a Bt. részére megtörtént,
azonban a február 28-ai időpont módosítását kérik
március 31-ére.
9/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület a Sarkad
külterület 0296/5 hrsz. alatti területen lévő
monitoring rendszer négyéves értékelő jelentésére
megbízta a KÖRÖS-ÖKOTREND Kft-t.
A határozat kivonat megküldése a Kft. részére
megtörtént.
19/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület a családsegítő
szolgálat feladatainak ellátásával Nagy Sándorné
Sarkadkeresztúr, Hunyadi u. 13. sz. alatti lakost
bízta meg. Nevezettel a megbízási szerződés
megkötése megtörtént.
20/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület a gyermekjóléti
szolgálat feladatainak ellátásával Kaszainé Bontó
Mónika Sarkadkeresztúr, Ady E. u. 5. sz. alatti
lakost bízta meg. Nevezettel a megbízási szerződés
megkötése megtörtént.
21/2011. (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Határozatával a képviselő-testület kinyilatkozta,
hogy a Községi Könyvtár mozgókönyvtári
feladatellátásához 2011. március 1-jétől csatlakozni
kíván. A határozat kivonat megküldése a Sarkad és
környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére
megtörtént, kértük az OSZK-Könyvtári Intézeténél
a Községi Könyvtár levételét a nyilvános
könyvtárak jegyzékéről.

A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. február 9. DAOP 4.1.1.C. – „Egészségügyi
fejlesztés
Sarkadkeresztúron”
c.
pályázat
ellenőrzése. Magában foglalta az egész projekt
ellenőrzését – a projekt menetét, tárgyi eszközök
beszerzését, helyszíni szemlét a Fogorvosi
Rendelőnél-, valamint a Védőnői Szolgálatnál. Az
ellenőrzés négy kisebb hibát talált, melyet
hiánypótlás keretében egy héten belül javítani
szükséges.
● 2011. február 19. Teremlabdarúgó bajnokság
utolsó fordulója, egyben a sportesemény zárása.
●A két testületi ülés között településünkön az I.
fokú belvízvédelmi készültség továbbra is fennáll.
A
településen
több
ingatlan
szenvedett
felvizesedést. Probléma elsősorban az idős, öreg,
szigetelés nélküli vályog falazatú házakkal van.
Ezek
ügyében
jelzéssel
éltünk
a
Katasztrófavédelemhez, azt követően pedig
építésügyi hatósághoz. A katasztrófavédelem
szempontjából elsődleges dolog, hogy probléma
esetén
az
érintett
család
kiköltöztetése,
kimenekítése, hogyan, milyen módon történjen
meg, és hol helyezhetőek el. Építésügyi hatóság
szempontjából két lehetséges szakvélemény áll
fenn, az egyik az épület állagából, állapotából
kifolyólag kezdeményezhető a helyreállítása, a
másik esetben pedig az épület bontása. Mind a két
esetben az építésügyi hatóság határozata alapján
határidő kerül megállapításra, melynek be nem
tartása esetén 500.000.- Ft-ig terjedő eljárási
bírsággal sújtható az érintett család. Kormányzati
szempontból
belvízzel
kapcsolatban
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magánszemélyek számára vis maior támogatás
továbbra sincs, valamint nem is várható, ebből
kifolyólag az önkormányzat esetlegesen csak
fényképes dokumentációt készíthet az érintett
ingatlanokról.

******
Második napirendi pontként szerepelt a 2011. évi
költségvetés elfogadása. Az önkormányzat a 2011.
évi költségvetési koncepciójának megvitatásakor
megfogalmazott irányelvek alapján készítette el a
2011. évi költségvetését. A koncepció megvitatása
után történt változások átvezetése miatt a 2011. évi
költségvetés
kiadási
oldalának
főösszege
210.289.000.- Ft. Erre a költségvetés csak
158.249.000.- Ft fedezetet tud biztosítani, a hiány
52.040.000.- Ft. Az első fordulós költségvetés
készítése után ismertté vált a kisebbségek működési
célú támogatásának pontos összege. Az előző évi
566.000.- Ft-tal szemben 2011-ben 210.000.- Ft
működési célú támogatásban részesülnek egyenként
a kisebbségi önkormányzatok. A rendelet
összeállítása közben kiderült összeadási hibák
javítása is változtatta a költségvetésünket. A
275.000.- Ft működési célú tartalék eddig nem
szerepelt a kimutatásban, illetve a konyha dologi
kiadása helyesen 19.941.000.- Ft, és a pénzbeni
ellátások pontos összege 17.904.000.- Ft összesen.
Ezen összegekkel változott a forráshiány összege a
2011. február 10-én bemutatotthoz képest.
*****
Harmadik napirendi pontként a képviselőtestület a Nagy Imre tanyagondnok beszámolóját
tárgyalta meg, melyből megtudhatjuk, hogy:
Sarkadkeresztúr
összlakosságának
15
%-a
külterületen él. Közülük vannak olyanok (idősek és
betegek), akik számára nehezen elérhetőek a
belterületen
elhelyezkedő
egészségügyi
és
közintézmények, illetve a napi meleg étel
elkészítése is gondot jelent néhányuk számára.
Nekik nyújt segítséget a tanyagondnoki szolgálat.
Feladatom szinte évek óta ugyanaz, sajnos az
ellátottak személye változik a halálozások miatt.
A tanyagondnoki szolgálat által végzett
tevékenységek:
- Idősek ellátása, civil szervezetek segítése,
közösségi rendezvények lebonyolításának segítése,
Polgármesteri Hivatal munkájának segítése,
gépjármű üzemeltetés, egyéb munkák.
Az idősek ellátása:
Ebédszállítás,
ebédpénz
összeszedése,
bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerűen,
br útviszonyok esetén orvost beteghez szállítani,
gyógyszeríratás, kiváltás, kiszállítás, postai
küldemények felvétele, csekk befizetés és
ügyintézés, vérnyomásmérések.
Iskola, Óvoda: Gyermekek versenyre, gyermek
előadásra szállítása, gyerekek óvodába, iskolába
szállítása Volán buszok kimaradása esetén.

Civil szervezetek:
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
(segélycsomagok kiszállítása), Nyugdíjas klub
(személyszállítás
találkozókra),
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi
Egyesülete
(Vöröskeresztes
segélycsomagok
kiszállítása),
Sportegyesület
(futballisták szállítása), Tanyagondnoki Egyesület.
Községi rendezvények:
A településen megrendezésre kerülő szinte minden
rendezvény lebonyolításában segédkezem, többször
előfordult, hogy munkaidőn túl is.
2007 áprilisa óta bővült munkaköröm. Nem csak a
tanyagondnoki, hanem a községgazda munkakört is
ellátom, az előző községgazda nyugdíjazása óta.
Így minden önkormányzati beruházásban aktívan
részt veszek.
A Polgármesteri Hivatal munkájának segítése:
- Ügyintéző szállítása környezettanulmányra,
gyermekvédelmi munkatárs szállítása, védőnő és a
körzeti ápolónő szállítása, hirdetmények, felhívások
kifüggesztése,
anyagbeszerzések,
választások
lebonyolításának segítése.
Gépkocsi üzemeltetés:
2004. júliustól a Ford Tourneo mikrobusszal láttam
el feladatomat, amely 8+1 fő szállítására alkalmas.
2010. januártól pedig a Ford Tranzit platós
kisteherautóval, amely 5+1 személyes.
A falugondnoki gépjármű kötelező, illetve cascobiztosításáról a helyi önkormányzat gondoskodik.
Képzések, tanyagondnok találkozók:
Az ötévente kötelező továbbképzési 60 credit pont
megszerzése sikeres volt, illetve már a következő öt
évhez is megkezdtem a pontgyűjtést december első
napjaiban. A képzést a Falu és Tanyagondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete finanszírozza.
Évente egy alkalommal kötelező KRESZ oktatáson
veszek részt, hogy az új KRESZ szabályok
változásáról naprakész ismeretekkel rendelkezzem.
Ezt szintén az egyesület finanszírozza. A
mindennapi munka végzése a KRESZ szabályok
betartásával, a közalkalmazotti törvény és az
1/2000. SZCSM rendelete alapján történik. A
tanyagondnoki találkozókon a lehetőségekhez
képest
részt
veszek,
mindig
van
új
információszerzésre lehetőség. 2007 decemberében,
közreműködésemmel, a Máltai Szeretet Szolgálat 6
db, pályázaton nyert kerékpárt osztott ki, amit
hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek kaptak
meg karácsonyra. Nagy örömömre szolgál, hogy
segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil
szervezeteinek mindennapi munkáját, mindennapi
gondjaik megoldását, valamint osztozhatok
sikereikben.
******
Negyedik napirendi pont a képviselő-testület
tájékoztatót
hallgatott
meg
a
közcélúak
foglalkoztatásáról. Mint az már köztudomású, 2010.
január 31. napjával a közcélú-, közhasznú- és
közmunkaprogramok, valamint az ehhez tartozó
segélyezési rendszer – támogatási formaként a RÁT
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– megszűnt. 2011. január 1. napjával új rendszer
került bevezetésre a rövid- és hosszú távú
közfoglalkoztatási rendszer. A segélyek esetében
Bér Pótló Juttatás /BPJ/ lép életbe, melynek
összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
100 %-a. Az ellátottnak az ellátásért éves szinten
kötelező 30 ledolgozott és igazolt napot kell
felmutatnia, a lakókörnyezetét kötelezően rendben
kell tartania és a Munkaügyi Központtal –
Önkormányzattal együtt kell működnie – a
felajánlott munkát el kell fogadnia. A
törvényváltozással megváltozott a Rendszeres
szociális segély folyósításának szabálya is. Ezek
tekintetében 2011. január 1. napjától az 55. életévét
betöltött munkanélküli csak rendszeres szociális
segélyben részesülhet, melynek mértéke 1.000.- Fttól 25.650.- Ft-ig terjedhet – a család szerkezet és a
családba befolyó jövedelmek alapján. A
törvényváltozás azt is kimondja, hogy a 2010.
december 31. napjával megszűnő ellátásokat –
2011. április 30. napjáig hivatalból felül kell
vizsgálni a Polgármesteri Hivatalnak (Rát-ból BPJ
vagy RSZS). A közfoglalkoztatás tekintetében
pedig elsősorban csak BPJ-ben részesülő
munkanélkülieket lehet foglalkoztatni, rájuk lehet
pályázni.
Közfoglalkoztatás:
- rövid távú közmunka: 2-4 hónap időtartam max. napi 4 órás tevékenység;
- hosszú távú közmunka: 2-12 hónap időtartam –
max. napi 6-8 órás tevékenység;
- országos közmunkaprogramok:
Pl.: MÁV, Erdészeti-, Vízügyi tevékenységek;
- vállalkozói szektor közmunka támogatásai:
vállalkozók nagyobb számú közfoglalkoztatása –
különböző járulékkedvezményekkel.
A közfoglalkoztatás terén az önkormányzat helyett
a munkaügyi központ az, aki meghatározza, hogy
kit, mikor és milyen módon foglalkoztathat az
önkormányzat. Az önkormányzat közfoglalkozatási
forrásai is ez által megszűnnek, mellyel szintén a
munkaügyi központ fog gazdálkodni. Az
önkormányzatnak pályázatot kell benyújtania a
munkaügyi központhoz rövid- illetve hosszú távú
közfoglalkoztatásra. A pályázatot a fenti szerv
bírálja. A közfoglalkoztatásra tekintettel pályázatot
benyújtani éves szinten csak háromszor lehet 2011ben.
Településünkön a közfoglalkoztatás 2011-ben:
● 2010. december 29. „Téli átmeneti közmunka” Kistérségi szinten – Okány gesztorságával a 2010.
évi közfoglalkoztatási szabályok szerint a új
közfoglalkoztatási rendszer bizonytalansága miatt három személy munkaszerződése két hónappal
meghosszabbítás került. 2011. január 17. Elindult
az új közfoglalkoztatási rendszer – rövid- és
hosszútávon. Első pályázatunkat a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Sarkadi
Kirendeltsége támogatta. Az első rövid távú

pályázat tervezete alapján 2011. június 30-ig 61
személyt
fogunk
tudni
foglalkoztatni.
/Sarkadkeresztúr Község éves tervezete 2011-ben
137 fő/. Hosszú távú pályázat is benyújtásra került,
mely éves szinten több bontásban – a tervezet
szerint – 10-12 személy foglalkoztatását támogatja.
Az a BPJ-ben részesülő személy, aki a 2011-es
évben a közfoglalkoztatásban részt vesz, az a
foglalkoztathatóságát ebben az évben kimeríti, de
ezzel egyidejűleg jogosultságot szerez a 2012-s évi
szociális ellátására.
● Kapcsolatfelvétel történt három országos
közfoglalkoztatásra pályázó szervezettel, akik
információt nyújtottak- és kifejezték szándékukat,
tervüket. Ez esetben – várhatóan – ez évben is indul
a MÁV „Vasút-tisztasági közfoglalkoztatás” –
Sarkadkeresztúron 7 fővel; Víztársulat - Békés csapadék- és vízelvezető csatornák tisztítására
pályáz – településünkön – 5-10 fővel (időközben 5
fő foglalkoztatása megtörtént), valamint az
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat ez
évben is pályáz az elmúlt évhez hasonlóan –
adatfeldolgozási közfoglalkoztatásra.
*****
Ötödik napirendi pontként a képviselő-testület a
települési ünnepségek, programok tervezése során
eldöntötte, hogy községünkben a március 15-ei
ünnepség 2011. március 11-én pénteken 14 órakor
kerül megtartásra a Szabadság téren. Sólyom Olivér
– Prohun 500 Terep rally főszervezője kereste meg
önkormányzatunkat, mely szerint amennyiben
érdeklődés lenne, tavasszal, jó időben a rally
versenyek előtt nyilvános tesztnapot tartanának a
csapat versenyautójával községünkben, amely
napon az érdeklődőket, kilátogatókat szívesen
fogadnák és megkocsikáztatnák. Megrendezésre
kerül a Pünkösd Kupához hasonlóan a Pünkösdi
Családi Nap. Ebben az évben a falunap 2011. július
16-án kerül megrendezésre, melynek szervezési
előkészületei megkezdődtek. 2011. július 21-24-én
kerül sor a Prohun Terep-rally és kamionversenyre,
mely településünket is érinti. Elsődleges
információk alapján a terepautók versenyében a
kisnyéki településrészt, míg kamionverseny
tekintetében a medgyesi részt érintené.
A
képviselő-testület
az
önkormányzat
költségvetését, a beszámolókat, tájékoztatókat
elfogadta.

„A virág illata nem szállhat a széllel szemben.
De a jótett ereje a széllel szemben is eljut a világ
végéig!”
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VÉRADÁS
Helye: Községi Könyvtár
Ideje: 2011. március 29-én, kedd
8 – 12 óráig.
Várjuk a régi és új véradók önzetlen segítségét!
„OLVASNI JÓ!”
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, és
a Kincskeresők Egyesülete a Nemzeti Civil
Alapprogram
pályázati
támogatásának
köszönhetően ingyenes Irodalmi foglalkozás
szervezésére adott lehetőséget a falugondnokos
településeken. Békés megyében Csárdaszálláson és
Sarkadkeresztúron.

nevelés. Az a tapasztalat, hogy az óvodás korban
ide látogató gyerekek sokkal jobban vigyáznak a
könyvekre, nagyobb szeretettel forgatják a kezükbe
kerülő olvasmányt, képes könyveket, és imádnak
kölcsönözni! Hiszen minden egyes foglalkozás
alkalmával Ők maguk választják ki, hogy melyik
könyvet szeretnék kölcsönözni a „Letéti
állományba”.
Ennek az együttműködésnek
köszönhetően
február
16-án,
szerdán
is
„Felfedezték a Könyvtárat!” - szó szerint bele
vetették magukat a
könyvek világába.
„Itt a farsang, áll a
bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a
habverő,
bokázik a máktörő.” (Gazdag Erzsi: Itt a farsang)
A foglalkozás a közelgő Farsangra épült. A
farsang
a
vízkereszttől
(január
6.)
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemeznek. Verseltek, énekeltek. Hamarosan újra
találkozunk, március hó jegyében.
Megnézték az éppen aktuális József Dezső Amatőr
Szakkör Festmény kiállítást. Fontos, hogy a
gyerekek
már
ebben
az
életkorban
is
„megismerkedjenek” a művészetekkel, - lássák,
hallják- és befogadják a szépséget, az esztétikumot.

2011. február 28-án, hétfőn délelőtt – „Aki olvas
rendületlen, nem lesz soha műveletlen!”- játékos,
Irodalmi foglalkozáson vettek részt az 5. és a 6.
osztály tanulói. A délelőtt vidáman, jó hangulatban
telt.
ÓVODÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
A könyvtárba látogató kis és nagyközönség
létszámát nagyon fontos, hogy megtartani, illetve
növelni tudjuk.
A településen a helyi
intézményekkel, köztük az óvodával és az
Óvónőkkel, Dajkákkal nagyon jó a kapcsolata a
könyvtárnak. Éppen ezért a 2010/2011 tanévben is
havonta legalább egy-két alkalommal látogatnak el
hozzánk a kis- és nagycsoportosok. Nekik is jó, hisz
új élményekkel gazdagodhatnak, az óvodás korban
lehet leginkább megértetni a gyerekekkel, hogyan
kell használni a könyveket. Fontos, hogy már
óvodás korban megalapozva legyen az olvasóvá
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Arany Irka-díj:
Idén is díjaztuk a szép és gondos füzeteket:
1. osztály:
Szabó Milán
I. helyezett
Kajtor Arnold
II. helyezett
Baráth Evelin
III. helyezett
2. osztály:
Rácz Enikő
Kellner Zalán
Nagy Eszter

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

3-4. osztály:
Szilágyi Rudolf I. helyezett
Kónya Anett
II. helyezett
Uram János
III. helyezett
5-8. osztály:
Szűcs Krisztina I. helyezett
Juhász Krisztián II. helyezett
Kónya Vivien
III. helyezett
XXI. Öveges József Fizikaverseny:
A házi verseny eredménye alapján a megyei
versenyre Nagy Nellit hívták meg.
Apáczai Tehetségkutató Komplex
Természettudományi megyei verseny:
Résztvevők: Márta Fruzsina, Nagy Nelli, Tóth
Dávid
Valentin-nap
Valentin nap alkalmából a 8. osztályos gyerekek
különböző szerelmes ajándéktárgyakat készítettek,
melyeket a szünetekben meg is lehetett vásárolni.
Emellett még süteményt és üdítőt is lehetett kapni.
Megválasztották a Valentin-nap királynőjét és
királyát: Bordás Renáta, Megyesi Ákos.
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Iskolánk idén is képviseltette magát a Sarkadon
megrendezett területi versenyen. Tanulóink nagyon
szép eredménnyel tértek haza:
Megyesi Ákos 3. helyezést, Nagy Nelli 1. helyezést
ért el, így ő tovább jutott a megyei döntőbe.
Gratulálunk nekik, felkészítő tanáruknak Prónai
Melindának és a többi résztvevőnek is, Kónya
Viviennek, Képe Tibornak és Márta Fruzsinának.
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
2011. február 18-án Sarkadon került megrendezésre
a verseny megyei fordulója. Iskolánkat 10 tanuló
képviselte: Károlyi János, Kóra Sándor, Szalazsán
Róbert, Szilágyi Rudolf, Kucsera Dániel, Képe
Tibor, Kónya Vivien, Márta Fruzsina, Nagy Nelli,
Kellner Nóra.
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A hagyományokhoz híven, ebben az évben is
megrendeztük óvodai alapítványi estünket február
4-én. Most is nagy lelkesedéssel, és kitartóan
gyakorolták a gyerekek a kis zenés-táncos
produkciójukat. Azt hiszem, most sem csalódott,
aki eljött, és megnézte a műsort, hiszen több
műfajban is bemutatkoztak a fellépők. A
műsorszámok után pedig lehetett enni, inni,
mulatni.

Ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeres legyen,
nagyon sok ember közreműködésére volt szükség.
Ezúton is szeretném megköszönni: a fellépőknek,
hogy ingyen léptek fel, a helyi önkormányzatnak,
hogy biztosította a tornacsarnokot számunkra, a
közmunkásoknak, akik berendezkedni segítettek, a
szülőknek a lelkiismeretes munkáját, aktív
részvételét, a tombolatárgyak és a pénzbeli
támogatások felajánlóinak, és az óvoda minden
dolgozójának, akik anyagi támogatásukon túl
rengeteg munkával járultak hozzá az est sikeréhez.
Természetesen köszönettel tartozunk Szilágyi
Zoltánnak, Varga Gábornak és Patkás Gábornak,
akik a talpalávalót húzták. Hogy az est sikeres volte, azt a számok bizonyítják. A rendezvény bevétele:
330.000.- Ft lett, amit kirándulásra, gyermek
előadásokra és óvodai eszközfejlesztésre szeretnénk
fordítani.
Február 7-én ismét itt volt a „Pitypang”
bábszínház. A Piroska és a farkas c. mesét láthatták
a gyerekek.
Február 25-én rendeztük meg a farsangi
ünnepségünket, amit minden évben sok izgalom és
készülődés előz meg. A gyerekek számolták, hányat
kell még aludni, hogy eljöjjön a várva-várt nap. A
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csoportszobákat közösen feldíszítettük, igazi
karneváli hangulatot varázsoltunk az óvodába.
Előző nap a nagycsoportosok kétféle süteményt is
sütöttek. Pénteken reggel pedig már érkezéskor
kezdetét vette az egész napos mulatság. Mindenki,
még a felnőttek is jelmezbe öltöztek. Tízórai után
pedig megérkeztek a vendégek: az Idősek klubjának
tagjai és dolgozói. A gyerekek énekeltek, farsangi
verseket mondtak, majd a nagycsoportosok által
készített „kisze bábot”, - ami a télűzés jelképe - a
rossz idő miatt nem égettük el, hanem kidobtuk az
ablakon.
Ezután kezdetét vette az igazi móka: különböző
tréfás versenyjátékban mérettették meg magukat a
gyerekek. Pl. szívószállal üdítő ivó verseny,
dióhordás kanállal, zsákban futás. Még a vállalkozó
kedvű vendégeink is versenyre keltek. A
versenyjátékok után lehetett táncolni, mulatni, enniinni. Petka Anikó szülő minden gyermeknek
arcfestést készített, Szitás óvó néni pedig lufiból
készült állatokkal kedveskedett a gyereknek. Az
Idősek klubja vezetőjétől egy szatyor gyümölcsöt is
kaptak a gyerekek, amit ebéd után fogyasztottak el.

Szóval, ilyen vidám hangulatban telt az óvodában a
február!

FARSANG AZ IDŐSEK
KLUBJÁBAN
Az Idősek Klubjában február 24-én tartottuk meg a
Farsangot. Jókedvűen töltöttük a napot. Énekeltünk,
jelmezbe
öltözve
búcsúztattuk
a
telet.
Meglepetésként farsangi fánkkal kedveskedtünk
időseinknek. Nagy izgalommal vártuk a másnapot
is, mert meghívást kaptunk az óvodai farsangra.
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvoda
dolgozóinak, az óvó néniknek és nem utolsó sorban
a
gyerekeknek,
hogy
szereplésükkel
és
kedvességükkel felejthetetlenné tették nekünk ezt a
napot. Köszönjük a finom sütiket és üdítőket.
Az idősek Klubja dolgozói és gondozottjai

Mamák az óvodában
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„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
OROSZI JÁNOS
volt sarkadkeresztúri lakos (Kisnyék)
halálának 1. évfordulójára.
Szerető felesége: Julianna, gyermekei Béla és János,
menye: Magdolna, unokái: Erika, Brigitta és Jancsika

Tisztelt Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók
pótlékmentesen március 17-éig fizethetők be. Ezen
időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be kötelezően!
A településen alkalmazott adómértékek:
- kommunális adó 7.000.- Ft/év
- iparűzési adó 1,2 %.
- gépjárműadó: az érvényben lévő gépjárműadó
törvény szerint.
Tisztelt Adózó!
● A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön
dönthet. Községünkben működik
a
„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
a „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
a „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

ÉSZREVÉTELI LÁDA
Tájékoztatásul közöljük a
Lakossággal, hogy a Polgármesteri Hivatal folyosóján
észrevételi láda került elhelyezésre, melyben kérjük helyezze
el javaslatait, véleményeit az
Önkormányzat működésével,
a falu helyzetének előre vitelével, szépítésével kapcsolatosan.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Haláleset:
Hegedűs Ferenc (1942)
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HELYREIGAZÍTÁS
Január havi számunkban, a Sportegyesület beszámolójában szerepelt, hogy Nagy Mihály a Sarkadkeresztúri
Polgármesteri Hivatal nevében átvállalta az egyesület nevezési díjának rendezését. Nagy Mihály volt
polgármestert az előző képviselő-testület bízta meg azzal, hogy a sportegyesület támogatási jogcímeként a
nevezési díjat az egyesület helyett egyenlítse ki, nem pedig egyszemélyben intézkedett. A költségvetési hiány
miatt sajnos az átutalás nem történt meg. A hibáért elnézést kérünk, rajtunk kívülálló okok miatt.
Ugyanehhez a beszámolóhoz jegyeznénk meg Bondár Attila méhkeréki vállalkozó nevét, aki anyagi- és
természetbeni formában is támogatta az egyesületet, melyért köszönetünket fejezzük ki.

PROGRAM:

Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
tisztelettel
meghívja Önt a
március 15-e
alkalmából tartandó
ünnepségre.
Időpontja:
2011. március 11.
14.00 óra (péntek)

-

Ünnepi megemlékezés
Himnusz
- Szavalat
- Ünnepi beszéd
Tartja: Gajda Róbert
országgyűlési képviselő
- Koszorúzás
Általános Iskola műsora
Szózat

Helye: Szabadság tér

Vörösmarty Mihály: Szabadsajtó
Kelj fel rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! melly nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.
Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot.
S a honra, melly soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

A Kokárda
Március 15.-én minden megemlékező kokárdát tűz
a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom
nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok
viseltek először nemzeti színű szalagot.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
tisztelettel és szeretettel köszöntjük
településünk minden hölgy lakosát.
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben - és minden Nőnapon.
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