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Július
Hevesen suhint le a nap tűzostora,
Július hónapban itt a kánikula.
A patak vékonyka érként csörgedezik,
Mohos kövek alatt fürge gyík hűtőzik.
Strandok hűs vizében ezrek lubickolnak,
Négerbarna lurkók fagylaltot majszolnak.
Siklik a vízisí, duzzad a vitorla,
Nádasok tövében horgászok ladikja.
Áldott állapotú gyümölcsfa-menyecskék
Viselik termésük nehezedő terhét.
Körték, és barackok mézes leve csurran,
Egy-egy érett gyümölcs a homokba huppan.

Haragoszöldek a kukoricaföldek,
Napraforgók, repcék sárgába öltöztek.
Csíkos héjú dinnyék ikrás, piros béle
Felnőttek, gyermekek hűsítő gyönyöre.

JÚNIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. június 28-án tartott soros ülésen 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:
140/2011. (V.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a
képviselő-testület a tanulmányi versenyeken helyezést
elért tanulókat jutalmazta.
A jutalmak a 2011. június 17-én megtartott általános
iskolai ballagás alkalmával átadásra kerültek. A két
középiskolai tanuló részére a megállapított jutalom a
pénztárból kifizetésre került.
141/2011. (V.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a
képviselő-testület a Szabad Generáció Alapítvány
részére a Rákóczi út 22. sz. alatti szolgálati lakás bérleti
díját határozta meg.
A szerződés megkötésére a mai napig nem került sor, a
megállapított bérleti díjat az Alapítvány magasnak
találta.
142/2011. (V.24.) sz. képviselő-testületi határozatával a
képviselő-testület a Sarkad és környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának III.
fejezet 1/c. pontja módosításával egyetértett.
A határozat-kivonat a kistérségi társulás részére
megküldésre került.

144/2011.
(V.24.)
sz.
képviselő-testületi
határozatával a képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy az önkormányzat a TISZASZOLG
Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő
– a DAOP-5.2.1/C 2000 lélekszám alatti
települések
szennyvízkezelésével
kapcsolatos
pályázat keretei között tervezett szennyvízcsatorna
hálózat építésével összefüggő - megbízási
szerződés aláírására felkérte a polgármestert.
A szerződés aláírásra és megküldésre került.
145/2011.
(V.24.)
sz.
képviselő-testületi
határozatával a képviselő-testület úgy határozott,
hogy a SOLANimus Kft-vel pályázatot nyújt be a
Sportcsarnok napkollektoros villamos energia
ellátásának megvalósítására.
A határozat értelmében a pályázatíró céggel a
kapcsolat
felvételre
került,
a
szükséges
dokumentumokat megküldtük részükre.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. május 26. Körös-Berettyó Víztársulati
Közgyűlés – Békés: A Társulat 2010. évre
vonatkozó beszámolóit hallgathatták meg a
jelenlevők, valamint a Társulat alapszabálya került
módosításra, a jelenlegi jogi szabályozások miatt.
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● 2011. május 27. Megyei Polgármesterek Találkozója
és Labdarúgó Torna – Kamut: A torna aktív részt vevői
voltak: Békés megyei Polgármesterek válogatottja,
Békés megyei Önkormányzat, Békés megyei Labdarúgó
Szövetség, Heves megyei Önkormányzat. A sportnap
díszvendégei: Buzánszky Jenő – Palotai Károly
olimpikon labdarúgók.
● 2011. május 27-én a Sportcsarnokban került
megrendezésre az óvodai ballagási ünnepség. Ősszel az
általános iskolai tanulmányait 13 kis elsős fogja
megkezdeni.
● 2011. május 30. Békés Megyei Vízművek Közgyűlése
– Békéscsaba: A 2010. évre vonatkozó beszámolókat
hallgathatták meg a jelenlevők, valamint a
tisztségviselők, bizottsági tagok tisztelet díjának
módosításra került sor.
● 2011. június 3-án megkereste a képviselőket Johann
Oscar Gangl ügyvezető az SWR Bauconsulting Kft.
részéről, aki tájékoztatót tartott energiapark létrehozása
címmel. Az ügyvezető esélyt látna a térség
felzárkóztatásában, nap, szél, valamint geotermikus
energia lehetőségek kiaknázásában. A későbbiekben
összekapcsolná ezt a mezőgazdasággal, valamint
munkahelyteremtéssel
(üvegház,
fóliák,
gyógynövénytermesztés, stb.). A végső cél a
hidrogénbontás létrehozása lenne. Az ügyben egy
előzetes audit felmérésére van szükség, mely időközben
aláírásra került, az audit elkészítése folyamatban van.
● 2011. június 4-én került sor a Szabadság téren a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi Szervezete
által Trianoni Emlékmű avatására. 30-40 fő vett részt az
ünnepségen. Ünnepi beszédet Samu Tamás Gergő, a
Békés Megyei Jobbik Mozgalom elnöke tartott.
● 2011. június 6-án meghívásunkra a Priváttender Kft.
megyei képviselője mutatta be a szervezetüket, illetve a
programjaikat, településünket leginkább érintően a
zöldfalu projektet.
● Pünkösdvasárnap, 2011. június 12-én került sor a
Pünkösdi Családi Nap megtartására községünkben. A
program magáért beszélt, települési szinten pozitívak a
visszhangok.
A
kicsiktől
a
nyugdíjasokig
csapatversenyektől függetlenül mindenki jól érezhette
magát, a színes programok változatossága miatt.
● 2011. június 17-én került megtartásra a
Sportcsarnokban
a
8.
osztályosok
ballagási
ünnepségére. Községünkben 20 gyermek fejezte be
általános iskolai tanulmányait.
● 2011. június 21-én Kondoroson a „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért” program jelenlegi előrehaladási
helyzetét mutatták be. Közbeszerzés útján egy
kivitelező
lesz
megjelölve
a
munkálatok
megvalósításával. Minden településnek aktívan részt
kell vennie a projektben, ugyanis ha egyvalaki nem
teljesíti, akkor az egész kudarcot vall. A szűkös

időkeretek miatt a projekt megvalósítása előre
láthatóan 2011. november 1-től 2012. április 30-ig
fog zajlani.
● A második körön az önkormányzat benyújtotta a
pályázatát a rövidtávú közfoglalkoztatás tárgyában
a Sarkadi Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez.
2011. június 23-án azonban értesítést kaptunk, hogy
kormányzati szinten országosan a jelenlegi rendszer
felfüggesztésre került, ugyanis előreláthatóan július
1. napjától változni fog a közfoglalkoztatási
rendszer. Az önkormányzatnak ez problémát jelent,
mivel az első körös pályázatunk június 30-ig szólt.
A jelenlegi információk alapján a januári helyzet
látszik kialakulni, magyarán július 1-jével nem fog
indulni az új közfoglalkoztatási rendszer sem. Az
időszak áthidalására felvettük a kapcsolatot a MÁVval és a Körös-Berettyói Víztársulattal, és az ott
foglalkoztatott
közcélú
munkásokat
fogjuk
kölcsönkérni.
● A „Minden gyerek lakjon jól” alapítvány
szervezésében a program a végéhez közeledik. A
programban résztvevő 56 család megkapta a
támogatásokat (vetőmag, naposcsibe, naposkacsa,
kitojt tyúk, valamin táp-takarmány). Az osztásból
hátra van még „A” verzió (2 család), valamint a
„C” verzió naposcsibe része (14 család).
● A Nyári Gyermekétkeztetés keretében 184
gyermek
részesül
napi
egyszeri
meleg
étkeztetésben, esetünkben az elmúlt éveknek
megfelelően felmelegíthető konzervet kaptak a
támogatottak, valamint levesport, illetve napi egy
üdítőt. Összességében 3.744.400.- Ft. értékben, egy
gyermek naponta 370.- Ft támogatásban részesül.
● Június 14-én véradás volt a Községi
Könyvtárban, ahol találkoztam a Vöröskereszt
Gyulai Területi vezetőjével, Dénesné Kereső
Irénnel. Ő tájékoztatott arra vonatkozóan, hogy
2011. június 1. napjától a sarkadi térség is hozzá
tartozik. Beszélgetésünk során célul tűztük ki, hogy
a községben a vöröskereszt által végzendő
feladatokat összevonjuk (véradás, adományosztás).
Ez ügyben a közeljövőben további tárgyalásokat
fogunk folytatni, valamint a jelenlegi vezetéssel le
fogunk ülni egy egyeztető beszélgetésre.
*****
Második napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta az Idősek Klubja és a Községi
Könyvtár tevékenységéről készült beszámolókat.
Ilyés Józsefné klubvezető beszámolója a
következőket tartalmazta:
Az Idősek Klubjában 2004 augusztusában, majd
decemberében 2 fő képzése fejeződött be, így a
szakképzettség 100 %-os, ami a következő
képzettségeket foglalja magában:
- 1 fő szociális asszisztens
- 1 fő szociális ápoló, gondozó
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- 1 fő felnőtt szakápoló.
A napi tevékenységek elvégzését közmunkások
alkalmazásával tettük zökkenőmentessé, ami egészen
2010-ig nagyon jól működött. Addig az évi szabadságok
kivétele
sem okozott
problémát.
Sajnos
a
közmunkaprogram szigorításával azok a közmunkások,
akik eddig félév, három hónapos váltással voltak
alkalmazva, az önkormányzat nem tudta őket
visszavenni, ezért a szabadságokat is nehéz kiadni.
Főleg azért okoz nehézséget, mert ez a munka
elsősorban bizalmon alapul, és nem mindenkit fogadnak
el az idősek, itt elsősorban ezt a szempontot kellett
figyelembe venni. Tudom, hogy ez a probléma nem a
fenntartón múlik, de szeretném, ha a munkánk
elvégzésénél nem okozna gondot az állandó dolgozók
szabadságolása. Egy felsorolással érzékeltetném a
klubban végzett tevékenységek alakulását, úgymint:
- Nappali ellátás
- Étkeztetés
A nappali ellátás a szociális és mentális támogatása
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak
napközbeni gondozására szolgál. Lehetőséget biztosít:
- napközbeni tartózkodásra,
- étkeztetésre,
- társas kapcsolatokra,
- tisztálkodási igények kielégítésére.
Jelenleg 17 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Nagy
segítséget jelent a tanyagondnoki busz biztosítása, mert
azok is eljutnak, akik már nem tudnának bejönni az
Idősek Klubjába.
Étkeztetés igénybe vételére jogosultak azok, akik
tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani:
- napi egyszeri meleg étel biztosítása
- kiszállítással
- elvitellel.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevő személyek saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel érdekében szükséges ellátást, az
alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését.
(gyógyszeríratás, kiváltás, bevásárlás, takarítás,
melegétel házhoz szállítása, ügyek intézésének segítése,
vérnyomásmérés, csekk befizetés, fürdetés, favágás)
A térítési díjak mértékét az önkormányzat külön
rendeletben állapítja meg.
A nyugdíj szerinti kategorizálás, ami 2011. március 31ig alkalmazva volt, 2011. április 1-től módosításra
került, helyette a szociális étkeztetésben rászoruló
ellátott, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj 120 %-át (34.200.- Ft-ot)
fizetendő térítési díj 160.- Ft. Egyéb esetben 328.- Ft. az
étkeztetés önköltsége 549.- Ft.
A normatíva igénylés soha nem volt 100 %-os, 2011-re
az alábbiak szerint kértük le:
- nappali ellátás:
15 fő
- szociális étkeztetés:
20 fő
- házi segítségnyújtás:
15 fő
A minőség biztosítási rendszert továbbra is a szabályok
szerint alkalmazzuk. A HACCP hiányosságok pótolva

lettek, úgymint fedett ételszállító kocsi, ételminta
tárolása, hűtőszekrény.
A lehetőségeimhez mérten próbálom a feladatokat
úgy megszervezni és ellátni, hogy igazodjak az
önkormányzat szűkös anyagi helyzetéhez. Ha
segítséget kapnák az esetleges pályázatok
megírására az intézményben eszközök beszerzésére,
felújítására, sokat javítani munkákban. Egy
használható számítógép és internet segítségével
nyomon lehetne követni a törvényváltozásokat és
pályázatokat is.
Puskás Istvánné könyvtáros a Községi Könyvtár
beszámolójából megtudhattuk, hogy:
A Községi Könyvtár legutóbb 2008. október 21-én
számolt be a tevékenységéről a Képviselőtestületnek. A beszámolóban az eltelt időszak
eseményeiről, eredményeiről adunk számot.
Személyi feltételek:
A személyi feltételekben változás történt Kádár
Sándorné technikai dolgozó prémium éveit tölti
(2009-től). A könyvtárban dolgozók: 1 fő
könyvtáros, 2 fő közfoglalkoztatott (takarítónő,
kisegítő)
Tárgyi feltételek:
2005. szeptember 1-től működik az eMagyarország
Pont az intézménybe.
A technikai eszközök:
- 6 db számítógép internet-hozzáféréssel (minden
géphez webkamera, fülhallgató)
- 4 db színes nyomtató (2 db multifunkcionális
szkenner, másol)
- 1 db fénymásoló
- 1db szkenner
- 1 db fax
- 1 db digitális fényképező
-1 db lamináló (ajándék az eredményes munkáért).
Az intézménynél működik az ATM Bankautomata.
2011. április 13-án a Falugazdász – működési
feltételeinek javítása érdekében kisebb informatikai
fejlesztésre került sor, melynek köszönhetően a
kisteremben, is lehetőség van internet elérésre.
2010-ben az NT Nonprofit Közhasznú Kft. által
működtetett eMagyarország Centrum Területi
MEGYePontokat, Központokat hozott létre, az
országba 19 legaktívabb, jól működő Pontokat
választottak ki. Békés megyébe az a megtiszteltetés
ért bennünket, hogy a Sarkadkeresztúri Községi
Könyvtár, mint eMagyarország Pont kapta meg a
felkérést. A Sarkadkeresztúri eMagyarország Pont
2011-től a gyakornoki program keretében
hivatalosan
kijelölt
gyakorlati
hely.
Az
intézményben Foglalkoztatási Információs Pont
(FIP)
működik,
érvényes
Együttműködési
Megállapodásunk van a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Sarkadi Kirendeltségével. A
pályakezdők, álláskeresők csoportja napi szinten
veszik igénybe e szolgáltatásunkat. A lakosságnak
minden hónapban rendszeresen segítünk interneten
a gáz,- a villany mérőállását leadni. Továbbá
rendszeresen intézik ügyeiket interneten, banki
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ügyintézés,
internetes
vásárlás,
interneten
könyvrendelés, okmányirodába időpontkérés, APEH
honlapjáról adatlapok letöltése. Aktív együttműködői,
részesei vagyunk a Sarkadi Kistérségben a Közkincs1
programnak, melynek első fázisa megvalósult.
„Közkincs – Körös-körül” – kerek asztal célja: hogy a
kistérség kulturális szereplőit összefogja egy közös
kulturális tervezési folyamatba. Az épületben működik:
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Román Kisebbségi Önkormányzat
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
- Gyulai Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja
(ügyfélfogadás: szerda, 1400-1600)
- Falugazdász heti egy alkalommal (csütörtök:
900-1600)
Állományfejlesztés
A könyvtári tevékenység egyik legfontosabb része a
mennyiségi és minőségi fejlesztés. Az állományra
fordítható összeghez minden évben sikerül újabb forrást
biztosítani: minden évben az érdekeltségnövelő
támogatás, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Felzárkóztató pályázatán. Az elmúlt évben 241.000
forintot nyertünk.
A könyvtár állománya 2011. június 15-én.
Könyv:
10.165 db,
3.836.112,-Ft
Hanglemez:
152 db
18.377,-Ft
Összesen:
10.317 db
3.854.489,-Ft
A könyv tartalom szerinti megoszlása:
szépirodalom:
4.598 db
szakirodalom:
2.674 db
gyermek és ifjúsági irodalom:
2.893 db
Összesen:
10.165 db
Évente 150-200 könyvtárközi kölcsönzést bonyolítunk
le. A KÓDEXFESTŐ Könyvkereskedési Kft olyan
kapcsolatot alakítottunk ki, hogy könyvárusítási
lehetőséget
kaptunk,
állvánnyal
együtt
így,
folyamatosan árulunk új könyveket, havonta cserélik az
állományt, jelenleg éppen akciós könyveket árulunk.
Olvasószolgálat:
Beiratkozott olvasók száma az elmúlt évben: 696 fő, 14
éven aluli: 168 fő, 14 éven felüli: 528 fő Jelenleg a
beiratkozott olvasók létszáma: 336 fő.
- a 14 éven aluli: 134 fő
- a 14 éven felüli: 202 fő
Jellemző, hogy a környező települések: Nagygyanté,
Geszt, Mezőgyán, sőt Zsadány egyre többen elsősorban
diákok beiratkozott olvasói könyvtárunknak. Az
intézménynek érvényes Együttműködési Megállapodása
van a Törpicur Alapítvánnyal, az Általános Iskolával, a
Cigány,Román,
Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzattal, melyet pályázatokon fel tudunk
használni. A május végén a Kölcsey Alapítványhoz
benyújtott pályázatunkhoz a Román Kisebbségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást
csatoltuk. A Kölcsey Ferenc Alapítványhoz benyújtott
pályázati eredménye megszületett, és a könyvtár 100
ezer forintot nyert. Erről a cséffai Polgármester Urat
tájékoztatta, aki egy szép köszönőlevelet írt számára.
Az eMagyarország Centrum Békés megyében egy
települést keresett arra, hogy az összes település

polgármesterei és jegyzői részére egy szakmai
találkozót szervezne. A megyében Sarkadkeresztúr
kapta ezt a megtisztelő feladatot. A találkozó július
12-én kedden, a Napközi Konyha Ebédlőjében
kerül megtartásra.
Harmadik napirendi pontként a polgármester
számolt be a Sarkad és környéke Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett munkájáról. A
beszámolóból nem idézünk, hiszen lapunk hasábjain
minden hónapban a jelentésben számot adtunk a
kistérségben végzett tevékenységről, aktualitásokról.
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
*****
A bejelentések között a képviselő-testület
tájékozódhatott arról, hogy napokon belül
elkezdődik a Sarkad és Sarkadkeresztúrt összekötő
kerékpárút építése. A kiépítésre kerülő kerékpárút
teljes hossza 3.781 m, szélessége 2,6 m. A
kerékpárút
teljes
hosszában
2x4
cm-es
aszfaltburkolattal, valamint szegéllyel ellátva kerül
kiépítésre és a projekt keretében a kerékpárút
csapadékvíz-elvezetésének
megoldása
is
megvalósul. A beruházás teljes költségvetése
148.017.333.- Ft, melyből 140.616.466.- Ft, azaz a
projekt teljes költségvetésének 95 %-a a pályázati
támogatás. A projekt megvalósításához szükséges 5
%-os önerőt a két érintett település önkormányzata
közösen – a megépülő kerékpárút két település
közigazgatási területére eső hosszának arányában –
biztosítja. A konkrét építési munkálatok e hónap
végén kezdődnek meg a Magyar Bau Holding Zrt.
kivitelezésében és a tervek szerint az ősz folyamán
fejeződnek be. Bízunk abban, hogy a kerékpárút
megépítésével a két település közötti kerékpáros
közlekedés elősegítésén túl hozzájárulunk a
közlekedési balesetek megelőzéséhez és számának
csökkentéséhez, valamint az újonnan megépülő
kerékpárutat minél többen veszik igénybe, akár
sportolási célból is.

Pedagógusnap:
A gyerekek és a szülők meglepetésműsorral
készültek a pedagógusok számára, melyet ezúton is
köszönünk a szervezőknek.
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Bolondballagás:

Osztálykirándulások
1-2. osztály-Szarvas:

Ballagási ünnepség:
5-6. osztály - erdei iskola – Szilvásvárad:

A 8 év kitűnő tanulmányi eredményéért
Nagy Nelli jutalomban részesült:

Tanulmányi- és sportversenyeken elért jó eredményekért
a tanulók pénzjutalomban részesültek, melyet Bakucz
Péter polgármester úr adott át:
3-4. osztály - Medvebarlang (Románia)

KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE – ORSZÁGOS
DÖNTŐ: 2011. június 20-22:
Szalazsán Attila 800 m-es futás versenyszámban 14.
helyezést ért el. Gratulálunk neki és Zvolenszki Edit
testnevelő tanárnak ezért a szép eredményért.
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7. osztály – Városerdő
8. osztály – Balatonkeresztúr:

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

Balatonkeresztúron a „Keresztúrok Oszlopá”-nál

Június 30-án a Sportcsarnokban településünk
rendezte meg a kistérségi Köztisztviselői Napot. A
kistérség 11 településéből 8 képviseltette magát,
valamint jelen voltak a Sarkadi Munkaügyi
Központ dolgozói is. A rendezvény megnyitóját
követően a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
táncosai, majd a későbbiekben Rácz Adrienn
slágerekkel szórakoztatta a jelenlévőket. A Sarkadi
kistérség települései köztisztviselői immár 6.
alkalommal ünnepelték közösen e napot. Ezeken a
napokon a hivatalok ügyintézői kötetlen beszélgetés
formájában tudják egymással megosztani az egyéni
és szakmai gondolataikat. A nap zárásaként a
résztvevők a Napközi Konyha dolgozói és „Arany
fakanalas” szakácsunk, Patkás József által készített
finom ebédet fogyaszthatták el, Szilágyi Zoltán
muzsikaszója mellett. Köszönjük nekik!

2011. június 14-én, kedden megtartott véradáson 28 fő
vett részt köszönjük a véradóknak az önzetlen
segítséget.

A
legközelebbi véradás:
2011. szeptember 13-án,
Könyvtárban lesz.

kedden,

a

Községi

PÜNKÖSDI CSALÁDI NAP
2011. június 12-én került megrendezésre községünkben
a Pünkösdi Családi Nap. Egy nagyon jó hangulatú
rendezvényen vagyunk túl, úgy gondolom, hogy a nap
magáért beszélt.
Köszönetet
szeretnék mondani
mindazoknak, akik
aktív
résztvevői
voltak a napnak,
valamint azoknak
is,
akik
hozzájárultak
a
nap sikeréhez. A
rendezvény
képei
feltöltés
alatt
állnak
a
Sarkadkeresztúri Honlapon, melyet igyekszünk az
érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Addig is a
megértésüket és türelmüket kérjük.
Bakucz Péter polgármester

ÖNHIKI
2011. június 30-án döntöttek az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásáról. Önkormányzatunk 15.354 ezer
forint támogatásban részesült. Országos szinten 31
milliárd forintot különítettek el erre a célra,
amelyből most 11,6 milliárd forint került kiosztásra.
A pályázat további két üteme szeptember és
november hónapban kerül benyújtásra. Bízunk
benne, hogy hasonló arányú támogatásban
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részesülünk, és ezzel a 2011. évi költségvetésünk közel
egyensúlyba kerül.

VÉDD AZ ÉRTÉKEKET
Sajnos ebben az évben is tapasztaljuk, hogy a település
lakói közül néhányan nem becsülik igazából a
megteremtett értékeket. A sportcsarnok előtti teret nem
kímélik a fiatalok. Nem csak a padok törnek, hanem
már a lerakott díszburkolatot is felszedik, illetve a
lánckorlátot is próbálják kitépni a helyéből. A téren
elhelyezett szemeteskukákat inkább focizni használják,
mint hogy a szemetet raknák bele. A községháza előtt
felborítják a virágtartókat, rongálják a padokat, az
utcára kiültetett virágot tövestől kitépik, letördelik. Arra
hívjuk fel a Tisztelt Szülők, Nagyszülők figyelmét, hogy
gyermekeiknek, unokáiknak is adják oda a Keresztúri
Híreket, hogy ismerjék meg a településen történteket.
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalnál kamerákat
szereltetett fel, mellyel nyomon követhetjük az éjjelnappal történteket. Ugyanígy kamerát fogunk felszerelni
a sportcsarnokhoz és a fogorvosi rendelőhöz is. Ezzel
próbáljuk meg kiszűrni a rongálókat és behajtani rajtuk
az okozott károkat. Kérjük megértésüket.

KÖZTEMETŐ
Az utóbbi időben az tapasztalható, hogy kegyeletsértő
módon újra eltűnnek a virágok egyes sírokról. Kérjük a
temetőbe járókat, hogy figyeljenek, és ha szokatlan
eseményt tapasztalnak, szíveskedjenek jelezni a
Polgármesteri Hivatalba.

2011. az önkéntesség éve
A sportcsarnok előtti virágágyásokba önkéntesek
segítségével sikerült elültetni az önkormányzat által
megvásárolt virágokat. Köszönjük az önkéntesek
segítségét. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy
már az első éjszakát megsínylette az új ültetésű
virágágyás, az ott szórakozó fiataloknak sikerült két
virágot kitörniük!!!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A

Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Sarkadkeresztúri
Alapszervezete
nevében
köszönetem
fejezem
ki
mindazoknak, akik
a 2011. június 4-én
megtartott Trianoni
emlékmű avatáson
megjelentek
és
jelenlétükkel
megtisztelték
rendezvényünket, valamint érdemi munkával
hozzájárultak az emlékmű megvalósításához. Külön
köszönetet szeretnék mondani az emlékmű
készítőinek: Eszlári Gergőnek, Jónás Tibornak,
Szappanos Ferencnek (fafaragás), Pappné Fazekas
Anikónak, Papp Lászlónak.
Bordás Sándor
elnök

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Petka Sándorné (Kiss Erzsébet
1926)

TEMETŐGONDNOK
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
temetőben a gondnoki feladatokat Szekeres
István látja el. Kérjük, bármilyen jellegű
problémával
(haláleset,
temetésben
való
segítségnyújtás, sírokkal kapcsolatos problémák,
nyitva tartás, ügyelet) a 06-30-496-3600
telefonszámon bizalommal forduljanak hozzá.

Az OKULÁR OPTIKA
a Falunapon
(július 16-án szombaton 11 – 16 óráig)
szemüveg készítés esetén diákoknak és
nyugdíjasoknak 20 % kedvezményt ad a
szemüveg teljes árából!
Progresszív, multifokális,
munkaszemüveg, bifokális lencsék 20 %os kedvezménnyel csak a Falunapon!
Szemüveg készítése esetén a
computeres szemvizsgálat INGYENES!
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I. KERESZTÚRI ROCK NAP
2011. július 15. péntek
17.00 – 18.15
18.30 – 20.00

MetalPrison
Kenton

21.00 – 22.40

MOBILMÁNIA – élőkoncert

F A L U N A P
2011. július 16. szombat
12.00 – 12.10
12.15 – 13.15

13.20 – 13.50
13.55 – 14.10
14.15 – 14.25
14.30 – 15.10
15.15 – 15.40
15.45 – 16.30
16.35 – 17.05
17.10 – 17.40
17.45 – 18.15
18.20 – 19.20
19.25 – 19.55
20.00 – 21.00
21.10 –

Megnyitó – Bakucz Péter polgármester
Jó ebédhez szól a nóta
Szilágyi Zoltán és zenekara
közreműködik Szappanos Gáborné nótaénekes
„Leg a láb”Alapfokú Művészeti Iskola bemutatója
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete műsora
Napsugár Tánccsoport műsora
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat műsora
Verseny aerobic bemutató
Román Kisebbségi Önkormányzat műsora
Fiatal Énekesek műsora
Nótacsokor Bondár Sándor előadásában
Fiatal Énekesek műsora
Garázs Band
Tombola

Bódi Guszti és a Feketeszemek
Utcabál
Szilágyi Zoltánnal és zenekarával
KÍSÉRŐPROGRAMOK:

KARATE bemutató a Sportcsarnokban 15 órától,
Póni és ugrálóvár, játszóház, arcfestés, indián hajfonat, homokkép készítés,
Galina Lajos (fafaragás, festés) kiállítása, Computeres szemvizsgálat, egészségügyi felmérések
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