JANUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. január 26-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:
307/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatával
a képviselő-testület felkérte a polgármestert a
közszolgáltatói szerződés aláírására, továbbá felkérte a
tisztségviselőket, hogy a szemétszállításra vonatkozó
előterjesztésüket a januári testületi ülésre készítsék elő,
valamint a Békési Hulladékgyűjtő Kft. vezetője kerüljön
meghívásra.
A közszolgáltatói szerződés aláírásra és megküldésre
került. 2012. január 25-én hivatalunkban megjelent
Pataky Attila, a Kft. ügyvezetője, aki tájékoztatott a
január 1-től életbe lépő új jogszabályokról, erre
vonatkozóan egy újabb, kidolgozott anyagot adott át
számunkra a 2012. évre vonatkozóan. A szerződés a
képviselők részére kiadásra kerül tanulmányozásra,
ennek függvényében a Kft. ügyvezetője a februári
testületi ülésen fog részt venni, valamint az új szabályok
szerint 2012. április 1-től változhat a hulladékkezelés.
308/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatával
a képviselő-testület bérleti díjként 10.000.- Ft/hó
összeget állapított meg az Otthonközeli Szociális
Támogató Közhasznú Egyesület számára.
Az egyesület számára a határozat megküldésre került, a
megállapított bérleti díjat a támogató szolgálat
elfogadta.
311/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatával
a
képviselő-testület
a
TISZASZOLG
Építő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási
szerződést azonnal hatállyal felbontotta.
A határozat a Kft. részére megküldésre került.
312/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatával
a képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzat az Eubility Group Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-vel 1138 Budapest, Úszódaru u. 1. Ü.
10. ép. - a DAOP-5.2.1/C 2000 LE alatti települések
szennyvízkezelésével kapcsolatos pályázat keretei
között tervezett szennyvízcsatorna hálózat építésével
kapcsolatosan megbízási szerződést kössön.
A határozat a Kft. részére megküldésre került, a
megbízási szerződés aláírása még nem történt meg.

313/2011.
(XII.15.)
sz.
képviselő-testületi
határozatával a képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy 2012. január 1. napjával Okány
Község Önkormányzatával a Polgármesteri Hivatal
feladatainak ellátására körjegyzőséget hozzanak
létre. Fentiek értelmében 2012. január 1-től a
körjegyzőség létrejött, működését megkezdte.
314/2011.
(XII.15.)
sz.
képviselő-testületi
határozatával a képviselő-testület úgy határozott,
hogy a 2012. évi költségvetésben a képviselők
tiszteletdíja kerüljön megtervezésre úgy, hogy a
tiszteletdíj 50 %-a a képviselők részére havonta
kerüljön kifizetésre, míg a másik 50 %-a a
költségvetésben
maradjon
a
költségvetés
forráshiányának csökkentése céljából.
A határozat értelmében a tiszteletdíj megtervezésre
került, és a kifizetés a határozatban foglaltaknak
megfelelően fog megtörténni.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. december 16. Hódmezővásárhely: a 2012es évben alternatív energia megújítására és
kihasználására irányuló, kiírásra kerülő pályázatok
tájékoztatására került sor. Bemutatásra kerültek
szalma-, rőzse- és apríték égetésére alkalmas nagy
teljesítményű kazánok és ezek pályázati
lehetőségei, párosítva az energia fűz telepítésével,
termesztésével, a kazánokra és a hozzájuk
kapcsolódó fűtési technológiákra irányuló pályázati
lehetőségekről.
● 2011. december 17. Cséffa. Kis delegációval
részt vettünk a romániai testvértelepülésünk
HURO-s projekt megnyitóján, ahol hivatalosan
útjára indult a cséffai szennyvízberuházás.
● 2011. december 21-én megtartásra került a
Viziközmű
Társulat
alakuló
ülése
a
Sportcsarnokban. (Erről részletesebb tájékoztatást
a 3. oldalon adunk.)
● 2011. december 22. „Önhiki”: egy reggeli
információ alapján – egy nagyon jó lobbyt
követően – örömteljes hír érkezett – harmadik
körön 11,5 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott településünk. A támogatás a két
ünnep között számlánkra érkezett, így december
30-án a fennálló beszállítói tartozásainkat 2011.
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október 31. napjáig kiegyenlítettük. Ezt követően január
első napjaiban normatíva előlegekén 5 millió Ft
érkezett, mely alapján örömünkre szolgált, hogy az évet
meg tudtuk indítani, oly módon, hogy az OTP Banktól
nem kellett az év indulásához finanszírozásképpen hitelt
felvenni.
● „Minden gyerek lakjon jól” program ez évi menete
újabb pontjához érkezett, január 31-ig kell jelentést
küldjünk a programban résztvevő családok számáról,
valamint az igényelt kisállat támogatásokról.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a legújabb értesítés
alapján a programban az eddig résztvevő
önkormányzatok esetén az érintett családok csak
előnevelt csirkét igényelhetnek. Ez az információ
február 2-án érkezett. Kérjük fentiek szíves
tudomásulvételét.
● A sarkadkeresztúri sportcsarnokban napkollektoros
rendszer telepítésére a támogatói okirat alapján
önkormányzatunk 3.765.766.- Ft támogatást nyert, a
projekt ÁFÁ-val számított elszámolható összköltsége
4.430.313.- Ft. A támogatás intenzitása 85 %-os.
● A két ülés között két esetben állampolgársági eskü
letételére került sor, egyik a helyben élő Kajtor Tibor és
családja, valamint másik esetben keresztúri kötődéssel
rendelkező Costin Sebasztián és felesége lettek
hivatalosan is magyar állampolgárok.
A Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat kapcsán Hunyadyné Cserge Mária
képviselő kérte, hogy a testületi ülésen részéről
elhangzott észrevételt szó szerint jelentessük meg az
újság hasábjain.
„Az elmúlt testületi ülésen sajnos nem tudott részt venni,
így nem tudta észrevételét megtenni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal
kapcsolatosan.
A novemberi testületi ülésen elég jól megszabdalták, a
költségvetést figyelembe véve úgy gondolták, hogy
spórolniuk kell, és megválogatták, hogy kik kapnak, és
kik nem támogatást. Ezzel akkor egyet is értett, viszont
nem érti a képviselő-testület további koncepcióját a
költségvetés felett. A koncepció tárgyalásakor a legfőbb
elv a spórolás volt, ezért döntöttek sok egyéb kérdésben
úgy, hogy csökkentenek bizonyos dolgokat, hozzátéve a
képviselők tiszteletdíját is, azaz, hogy nem akarják, hogy
az a 2012. évi költségvetésben szerepeljen. Akkor ezt jó
lelkiismerettel, hogy spóroljanak közösen, a Bursa
Hungaricával is egyetértett, egyetemi, főiskolai
hallgatóktól vettek el pénzt. Nem érti, hogy ezt miért
nem lehet megjeleníteni a helyi újságban, miért kell
abban a beszámolókról, a költségvetési számokról hírt
adni, ez nem érdekli a lakosokat. De ha a költségvetési
számok elolvasása után láthatták volna, hogy ez a
testület nem csak elfogadja azt, hogy mennyi a hiány,
hanem arról is tájékoztatják, hogy milyen lépéseket tett
a hiány csökkentése érdekében, más szempontból fogja

az az ember olvasni, és látja a törekvésüket is. Az
lenne a kérése, hogy lényegi dolgokat is írjanak
bele az újságba, és kéri, hogy a testületi anyag
összefoglalójában, amit most mond, szó szerint
jelenjen meg azért, mert a további folytatásban
szeretné, ha a falu tudna mindarról, ami itt
történik: irányelveket hogy „köpnek” le,
semmisítenek meg. Úgy gondolja, ha ezek
szerepelnének az újságban, akkor a lakosság 30-40
%-ánál nem a szél meg az eső verné a
postaládában az folyóiratot, hanem méltatná arra,
hogy elolvassa.
Tehát novemberben ez volt az irányelv, amiről nem
olvashatott a lakosság, majd jött a december,
amikor mint mondta, nem tudott eljönni az ülésre.
Nem is érti, hogy a 314/2011. (XII.15.) sz. határozat
miért így szerepel, és amiben kimondja a testület az
Alpolgármester Úr indítványára, hogy mégis csak a
tiszteletdíj 50 %-át kifizettetik az önkormányzat
kasszájából. Hogy most kit köptek le kedves
Képviselő-társak? Azt a Bursa Hungaricával
megcsonkított egyetemistát, akitől elvették, mert
spóroltak novemberben, de decemberre elfelejtették,
és maguknak mégis megszavazzák? Milyen emberek
az ilyenek? Akkor nem lett volna-e jobb annak a
főiskolásnak, egyetemistának, aki a falu nevét
öregbíti megszavazni a támogatást? A tiszteletdíj
megállapításakor olyan érvek hangzottak el, hogy
megnövekedett telefonszámla, reprezentatív költség.
Nagyon felháborodott azon, hogy egy képviselőtestületi tag ilyen érveket hozzon fel amellett, hogy
a tiszteletdíját, annak is a nevetséges 50 %-át
felvegye. Mire elég ez az 50 %, és mire lenne elég
az a 7 ezer forint annak az egyetemistának, akitől
novemberben a spórolás jegyében elvettek. Így ezzel
már nem tud egyetérteni, és nem tud azonosulni.
Amikor ezen a döntésen december 21-én kikelt, az
Alpolgármester Úr azt mondta, hogy ha ott lett
volna azon az ominózus testületi ülésen, akkor
egyedül maradt volna. Erre azt mondja, hogy akkor
is inkább egyedül marad, és vállalja azt, amit
novemberben is vállalt, hogy spóroljanak,
közösen.”________________________________
Második napirendi pontként a képviselő-testület a
község egészségügyi helyzetéről szóló terjedelmes
beszámolókat tárgyalta meg. A beszámoló
keretében tájékoztatást adott a község egészségügyi
helyzetéről a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve,
a
háziorvos, a fogorvos és a védőnői szolgálat. A
képviselő-testület megállapította, hogy a község
egészségügyi helyzete jónak mondható. Dr. Sárosi
Tamás h. tiszti főorvos kiemelte, hogy
Sarkadkeresztúr
esetében
12
évre
visszamenőlegesen egyik egészségügyi szolgáltató
ellen sem merült fel feléjük panasz.
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
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Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta
az
önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről készült előterjesztést. A végleges
költségvetés elfogadására az elhangzott javaslatok
alapján február 23-án kerül sor.

Megalakult a Viziközmű Társulat
A társulat szervezésével megbízott KÖVITE-PLUSZ
Kft. kimutatása szerint Sarkadkeresztúr belterületén
lévő 669 db lakóingatlan, 34 db jogi személyek,
gazdálkodók és egyéb szervezetek tulajdonában álló
ingatlan tulajdonosai közül 481 nyilatkozott úgy, hogy
belép a társulatba. Ez az ingatlantulajdonosok 68,4 %-a.
Ez az arány elegendő az 1995. évi LVII. törvény és
végrehajtása tárgyában kiadott 160/1995. (XII.26.)
Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A közgyűlés
a Viziközmű Társulatot Sarkadkeresztúr község teljes
belterületére megalakította, így a társulás minden
ingatlantulajdonos részére kötelező. Műszaki
szempontból 4 jól elhatárolható öblözet került
kialakításra. 1. öblözet utcái: Arany János, Mező Imre,
Szív, Dózsa György, Kossuth, Petőfi, Jókai, Táncsics,
Béke, Ady, Rákóczi út páros oldala 62-100, páratlan
oldala 67-87; 2. öblözet utcái: Vasvári, Akácos, Zöldfa,
Puskin, Vágóhíd, Rákóczi út páros oldala 20/a-60/2,
páratlan oldala 17-65.; 3. öblözet utcái: Hunyadi,
Gárdonyi, József Attila, Mérleg, Széchenyi, Keleti,
Rákóczi út páros oldal 2-18/a, páratlan oldal 1-15.,
Vörösmarty út páros oldala 2-14, páratlan oldala 1-11;
4. öblözet utcái: Liszt, Bartók, Árpád köz, Kölcsey,
Erkel, Szabadság tér, Sport, Fürst S., Vörösmarty út
páros oldala 16-70, páratlan oldala 13-115.
A beruházás megvalósulása pályázat útján lehetséges,
sajnos a kiírás szerint a maximálisan kinyerhető összeg
350.000.000.- Ft. Ez sajnos azt eredményezi, hogy a
beruházást ütemekre szükséges bontani. Az ütemezésre
vonatkozóan
műszaki
szakemberek
javaslatát
figyelembe véve a közgyűlés úgy döntött, hogy az I.
ütemben a 2. és 3. öblözet kivitelezésére nyújt be
pályázatot. Az I. ütem főbb paraméterei a következők:
- gravitációs csatorna: 4.256 m
- nyomóvezeték: 1393 m
- bekötővezeték: 2.466 m, 262 db
- 2 db átemelő
- 111 db tisztítóakna.
Ezen kívül a pályázat része egy szennyvízszállító
gépjármű beszerzése, amellyel azon öblözetekben
keletkező szennyvíz kerülne elszállításra, ahol az I.
ütemben a hálózat nem kerül kiépítésre. Azon lakosok,
ingatlantulajdonosok, akik eddig nem léptek be a
társulásba, lehetőség van, hogy lakás takarékpénztári
szerződést kössenek. Ez nem csak az I. ütemben
érintettekre, hanem a teljes belterületre vonatkozóan
érvényes. Az egy összegben fizetők részére a fizetési
kötelezettség a pályázat sikeressége esetén válik
szükségessé. A támogatási szerződés aláírását követően
fogjuk őket értesíteni. Ebből az ütemből kimaradók
tekintetében is bízunk abban, hogy a LTP szerződések

lejártát (61 hónap) megelőzően sikeres pályázaton
fogunk részt venni és azokban az öblözetekben is
meg tudjuk építeni a csatornahálózatot. Azok, akik
nem tartoznak az I. ütembe és egy összegben
kívánnak fizetni, részükre is akkor válik
kötelezettséggé a befizetés, amikor a rájuk
vonatkozó beruházás támogatási szerződése
aláírásra kerül.
A társulat megválasztotta képviselőit:
- a társulat elnöke: Deák Imre Keleti u. 14/a.
- a társulat intézőbizottságának tagjai:
- Puskás Istvánné Hunyadi u. 19.
- Bordás Sándor Rákóczi út 52.
- Diósi Károlyné Rákóczi út 8.
- Szabó Gézáné Akácos u. 12.
- a társulat ellenőrző bizottságának elnöke:
- Károlyi Mihályné Vörösmarty út 53.
tagjai: - Mundrucz Marianna Keleti u. 12/a.
-Nagy Zoltán Rákóczi út 65.
Küldöttek: - Bakosné Tóth Irma Akácos u. 1/a.
- Hunyadyné Cserge Mária Rákóczi út 1.
- Ilyés Józsefné Kossuth u. 37.
- Lukács Istvánné Puskin u. 3.
- Megyesi Tibor Akácos u. 1/c.
- Orodán Istvánné Rákóczi út 71/a.
Viziközmű Társulat ügyintézője: Czégény Lajosné

Környezetterhelési díj
2012. február 1-jétől fontos törvényi változás
történt a talajterhelési díj díjfizetési mód
számítására vonatkozóan. Az egyes törvények
Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló
2011.
évi
CCI.
törvény
234.
§-a
a
környezetterhelési díj egységdíjának mértékét 120.Ft/m3-ről 1.200.- Ft/m3-re módosította. A
talajterhelési díj mértékét a szolgáltatott víz
mennyisége (m3-ben), az egységdíj (régi 120.Ft/m3→új 1.200.- Ft/m3), valamint a település
közigazgatási
területére
vonatkozó
területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Ebből
kiindulva, aki nem csatlakozik a szennyvízhálózatra
– amennyiben már az az ingatlana előtt kiépült –, 1
m3 víz felhasználása esetén a talajterhelési díj
1.800.- Ft lesz. Nagyon jól tudjuk, hogy sokan azért
nem csatlakoznak a társuláshoz, mert figyelmen
kívül hagyva a szennyvízcsatorna előnyeit
(talajszennyezés elkerülése, vegyszerek talajba
jutásának megakadályozása, a termesztett kerti
növényzetbe
bejutó,
rákkeltő
mérgezések
elkerülése, stb.), csak azt számolták, hogy
anyagilag nem éri meg. A talajterhelési díj
tízszeresére emelésével azonban már anyagilag sem
éri meg a rácsatlakozás elkerülése.
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Szép magyar beszéd verseny: ismét megrendezésre
került iskolánkban a felső tagozatosok részvételével.
Helyezettek:
5-6. osztály:
I. helyezett:
Kónya Vivien
II. helyezett: Nagy Daniella
III. helyezett: Sárosi Vanessza
I. helyezett.
Kálló Dávid
7-8. osztály:
II. helyezett: Szűcs Krisztina
III. helyezett: Czeglédi Erzsébet
A területi versenyen, Sarkadon az alábbiak értek el
helyezést: 5-6. osztályos korcsoportból:
Kónya Vivien
III. helyezett
7-8. osztályos korcsoportból:
Kálló Dávid
III. helyezett
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Palyikné
Prónai Melindának.

Középiskola
által
rendezett
Kistérségi
Környezetvédelmi vetélkedőn iskolánk csapata
szerezte meg az első helyet. A pedagógusok a
mostani és az elkövetkező évtizedek fenntartható
gazdasági
fejlődésének
fontosságára
és
összetettségére kívánták felhívni a diákok
figyelmét. A gyerekek lelkesen készültek.
Gratulálunk
nekik
és
segítő
tanáruknak,
Zvolenszki Editnek.
Csapattagok: Szűcs Krisztina – 8.o., Török
Dzsenifer, Megyesi Ákos, Kucsera Márk, Juhász
Krisztián – 7.o.
Január
18-án
a
sportcsarnokban
került
megrendezésre a Kistérségi Diáksport bizottság
szervezésében
az
általános
iskolák
7-8.
osztályosainak részvételével a teremlabdarúgó
torna. Hat iskola csapata vett részt a tornán.
Helyezettek: I. Sarkad, II. Zsadány, III. Méhkerék.
Iskola eseményei, fotói megtekinthetők
www.okany-sarker.hu honlapon.
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Tisztelt Adózók!

Szuperbringa
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelten
foglalkozik a gyermekbalesetek megelőzésével. Ennek
érdekében meghirdették ebben a tanévben a
Szuperbringa oktató programsorozatot. Ez az iskola 5.
osztályosait érinti. Részükre a területileg illetékes
rendőrkapitányság közlekedés-biztonsági szakemberei a
tanév során 12 órában tartanak ismeretterjesztő
előadásokat.

„Lakóhelyem 2062-ben” – Az Ady Endre - Bay Zoltán

Ezúton
mondunk köszönetet
azoknak az
adózóknak, akik a 2010-es évi jövedelmük
után befizetett
adójuk
1
%-át
iskolánk
alapítványának ajánlották fel. Reméljük, hogy a
továbbiakban is számíthatunk Önökre és
felajánlásaikra.
Adószámunk: 18393093-1-04
Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért Alapítvány

A hagyományokhoz híven, ebben az évben is
megrendeztük óvodai alapítványi estünket február
3-án, a Sportcsarnokban. Most is nagy lelkesedéssel
és kitartóan gyakorolták a gyerekek a zenés-táncos
produkcióikat, és adták elő a népes közönségnek.
Bár az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek,
ennek ellenére 317.000.- Ft bevételünk lett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves
támogatónknak, hogy hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!
Az óvoda dolgozói és a gyerekek
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Sarkadkeresztúron a Községi Könyvtár hagyományos,
jó kapcsolatot ápol a Határon túli Cséffa Községi
Könyvtárával.
A
további
kapcsolatunk,
együttműködésünk erősítése érdekében pályázatot
adtunk be a Kölcsey Ferenc Alapítványhoz a
„Testvérkönyvtár-segítő program” – címmel. A
pályázat célja, hogy könyvadománnyal támogassuk a
határon túli magyar testvérintézményt. A program
keretében a pályázónak kell vállalnia, hogy az elnyert
összegből
értékes
tartalmú
szépirodalmat,
szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai
könyvtermésből, a partner könyvtár igényeinek
megfelelően. A Községi Könyvtár a pályázaton jól
szerepelt, 100.000,- forintot nyert, melyből 36 darab új
könyvet vásárolt. Az összegből vásárolt könyveket,
2012. február 2-án, csütörtökön a Községi Könyvtárban,
ünnepélyes
keretek
közepette
Bakucz
Péter
Polgármester Úr adta át Barnau Dumitru Alin Cséffa
Polgármester Úrnak, illetve a testvértelepülésről
érkezett vendégeknek. Méltó helyre kerülnek a
könyvek, bízom a továbbiakban kapcsolatunk
erősítésében és a testvérintézménnyel a szorosabb
együttműködésben.

Pályázat
Az elmúlt év végén a Magyar
Köztársaság Külügyminisztériuma „A
közkönyvtárak uniós programjának
támogatása”- címmel meghirdetett pályázatán a
Községi
Könyvtár
részt
vett.
A pályázati
eredményhirdetésre január második hetében került sor.
Az intézmény a pályázaton eredményesen szerepelt,
130.000,-Ft
támogatást
nyert
a
projekt
megvalósításához. A pályázati kiírás értelmében az
elnyert összeg 50%-a uniós tartalmú dokumentumállomány fejlesztésére, 50%-a rendezvényre fordítható.
A Támogatási Szerződés aláírásának határideje: 2012.
február 10. A projekt megvalósításának határideje: 2012.
április 30.

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Gyulai Népegészségügyi Intézete

által értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
energia-italok
egészségre
káros
hatásairól,
veszélyeiről, valamint a fiatalok fogyasztási
szokásairól információkat gyűjtő OTH kérdőív
elkészült. A kérdőív bárki számára a www.antszh.hu
honlap nyitó oldaláról közvetlenül, vagy a
http://www.antsz.hu/content/htmlform?contentid=2
31824 címen elérhető.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
hátralékkezelő programja
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelő
modell programot indít. A célok megvalósításához
100 millió forint áll a rendelkezésükre. Az
elsősleges cél a díjhátralékkal rendelkező családok
felhalmozott
áramtartozásának
rendezésének
elősegítése széles körű együttműködések erejét
felhasználva, valamint a kikapcsolt fogyasztók
visszakapcsolása a hálózati rendszerbe. A támogatás
olyanokon is segíthet, akik még rendszeresen
fizetik számlájukat, de szociális helyzetük miatt
védendő fogyasztónak tekinthetők. A felhalmozott
hátralékok rendezéséhez a fogyasztók felelős
hozzáállása is szükséges, legalább 50% saját erő
mellé igényelhetnek támogatást tartozásaik
kiegyenlítésére. A támogatást egy elektronikus
pályázat benyújtásával lehet igényelni. A pályázati
űrlapot a www.halozat.maltai.hu címről lehet
kitölteni 2012. február 15. és 2012. június 30.
között. Az elbírálás folyamatosan történik, így a
támogatási keret teljes felhasználásával a
pályázatok befogadását 2012. június 30. előtt is
lezárhatják. A nyertes pályázókkal a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat támogatási szerződést köt, mely
létrejöttét követően a támogatási összeg jóváírásra
kerül az EDF-DÉMÁSZ Zrt-nél vezetett számlán.
További információt nyújt a Polgármesteri Hivatal
7. sz. irodájában, Dr. Ruzsa Nikoletta.

VARÁZSSZŐNYEG
Évek óta nem nyertünk semmit, de januárban megszakadt
ez a széria. Egy délután becsengettek hozzánk, a Jókai
Színház színművésznője Fehér Tímea, és a Meszlényi
Autószalon képviselője egy fotós hölgy társaságában.
Meglepődtem, nem tudtam mire vélni, hogy ilyen sokan
keresnek. A látogatók elmondták, hogy a Jókai Színház
indított
egy
programot,
melynek
a
„VARÁZSSZŐNYEG” címet adták. Ennek az a lényege,
hogy kisorsolnak egy-egy településen egy utca,
házszámot, és felteszik azt a bizonyos kérdést, mely így
szól: „Akar-e Ön színházba menni?, és ha az ott lakó
határozott
igennel
válaszol, kap két
jegyet ingyen és
a
Meszlényi
Autószalon
háztól-házig
szállítja, szintén
ingyen.
Nagy
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örömmel elfogadtuk az ajánlatot. Január 24-én 17.30 órakor
megérkezett egy gyönyörű autó, mely bevitt bennünket
Békéscsabára. Ott, a színház előtt még volt fotózkodás is,
majd egy kedves hölgy megmutatta a helyünket. „Az öreg
hölgy látogatása” című előadást nézhettük meg Fodor Zsóka
színművésznő főszereplésével. Csodálatos volt a játéka, akár a
többi szereplőnek. A közönség vastapssal hálálta meg a
színészeknek az előadást. Mikor vége lett a színdarabnak, és
kiértünk a színház elé, már várt bennünket az autó, amely
hazáig szállított. Ha ez még nem lett volna elég, a Meszlényi
Autószalontól ajándékot is kaptunk. Régóta nem volt ilyen
emlékezetes esténk, de erre bármikor jó érzéssel fogunk
visszagondolni. Nagyon szépen köszönjük a Jókai Színháznak
és a Meszlényi Autószalonnak ezt a felejthetetlen estét.
Köszönettel:
Nagyné Rajki Tóth Diána és Nagy Gergely

NÓTAEST
Községünkben először, január 28-án, szombaton este a
Napközi Konyha Ebédlőjében nagyszabású nótaest
megtartására került sor. 10 határon innen és túli
nótaénekes fellépésére került sor. A fellépőket Ötvös
László és zenekara kísérte, melynek tagjait Sarkad,
Doboz és a Romániai Nagyzerind településekről érkezett
zenészek alkották. A közönség nagy számban jelent
meg. A nótaesten többek között fellépett Okány község
polgármestere Fekete Zoltán, valamint községünket
képviselő, Szappanos Gáborné nótaénekes. Az énekesek
nagy sikert arattak, a résztvevők egy élménydús
rendezvényen vettek részt. A helyi szervezésért
köszönetet mondunk Orodán Istvánnénak és Diósi
Károlynénak.

ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011.
december
13-án
településünkön
a
20
legrászorultabb családot ajándékozta meg a közeli
ünnepekre tekintettel, 3.000.- Ft értékben tartós
élelmiszert
biztosított a
családok
számára.

Daróczy
Nikoletta és
gyermekei

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét,
hogy
ha
kéménysepréssel kapcsolatosan
bárkinek bármilyen kérdése
van, az
forduljon
Deák
Imre
kéményseprőhöz. Telefonszáma: 70/512-4266

FELHÍVÁS
Mozgáskorlátozottak részére!
Közlekedési támogatás megállapítása iránt a 2012.
évi kérelmeket április 30-ig lehet a Polgármesteri
Hivatalnál előterjeszteni.
Kérelem nyomtatvány beszerezhető a 7. sz.
irodahelyiségben.
A kérelemhez csatolandó:
- jövedelemigazolás 2011. évre vonatkozóan,
- idei Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott
„zöld papír”
- 2011. évi adóbevallás, vagy éves munkáltatói
jövedelemigazolás,
- tanulói jogviszony igazolás (kiskorú gyermek)
esetén.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Fekete Zoltán és Szappanos Gáborné

Tisztelt Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók
pótlékmentesen március 19-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.

Születések:
Orvos-Nagy
Sándor
és
Szattlmayer Melinda fia Tamás, Bakucz Péter
és Bálint Erzsébet lánya Panni
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk
gyermekeik felneveléséhez.
Halálesetek: Mike Jánosné (Földesi Mária
Terézia 1921), Tűri Gyuláné (Bimbó Ilona 1932)
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy
halottaink emléke szívünkben él tovább. A
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az
elhunytak hozzátartozóinak.
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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 2. évfordulójára.
Szerető felesége: Julianna,
gyermekei: Béla és János,
menye: Magdolna, unokái: Erika, Brigitta és Jancsika

Tisztelt Adózó!
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról Ön
dönthet. Községünkben működik
- „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
- „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
„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

Kedves
Vásárlóim!

Ezúton
szeretném Önökkel tudatni, hogy Üzletem profilja
bővült. A boltban megtalálhatóak: női-férfi ruhák,
szolárium, zöldség-gyümölcs, koszorúk, mécsesek,
selyemvirágok és nem sokára megérkeznek a
vetőmagok és minden, ami egy kiskerthez
szükséges! Áraink a földön, a választék a csúcson
jár! Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 8-16-ig,
Szombaton 8-12-ig, Vasárnap zárva! Minden
kedves vásárlót várunk szeretettel!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, minden
Sarkadkeresztúri focistának, aki részt vett a
2011.12.28-ai „Czene Károly Jótékonysági
Labdarúgó Teremkupán” Medgyesegyházán. Azon
kívül, hogy segíthettünk egy sportbaleset miatt
tolókocsiba
kényszerült
embernek,
sikerült
elhoznunk egy kupát, amivel „kis Falunk” hírnevét
öregbítettük.
Köszönet
a
Sarkadkeresztúri
Polgármesteri Hivatalnak, amiért a kisbuszt ingyen
ideadta, a focisták utaztatásához.
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is-valamit, amiért
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,
hogy megteheted!” Albert Schweitzer

Sarkadkeresztúri Kábeltévé:
TV ÉS INTERNET
KÁBELEN
Az önkormányzatnál is szoktak
érdeklődni
a
kábeltelevízióval
kapcsolatosan.
Legjobbnak
tartottuk,
ha
az
illetékeseknek, a szolgáltató cég két
tulajdonosának
továbbítjuk
a
kérdéseket.
Sarkadkeresztúron
kívül
hol
szolgáltatnak még?
Jelenleg négy településen üzemel
hálózatunk. Muronyban 6, Méhkeréken
és Sarkadkeresztúron közel 5 éve,
Kötegyánban 1 éve szolgáltatunk,
összesen több, mint ezer előfizetőt
szolgálunk ki.
Milyen előnyökkel jár a kábeles
szolgáltatás
más
megoldásokhoz
képest?
Nagyobb biztonságot, és stabilabb
átvitelt jelent, zárt hálózat, és ezért
kevésbé
érzékeny
a
zavarokra.
Természetesen itt is előfordulnak
meghibásodások,
kérjük
ezeket
jelezzék, mert ha nem tudunk a hibáról,
nem is tudjuk elhárítani.
Legfontosabb előnyünk a rugalmasság
és a közvetlenség. Az ügyfelek velünk
találkoznak, egyből meg tudjuk
beszélni a felmerülő kérdéseket, a
telefonok nálunk csörögnek, nem gép
veszi fel, és nem is döntésképtelen
ügyintéző. Személyesen dolgozunk
minden településen, így hetente akár
többször
is
megfordulunk
Sarkadkeresztúron. Helyben is vannak
képviselőink.
A fejlesztéseket partnercégekkel (akik
hozzánk
hasonlóan
magyar
vállalkozók) összefogva valósítjuk
meg.
Keressük az együttműködést a helyi
emberekkel, részévé válunk a helyi
közösségnek. Ha munkaerőre van
szükségünk, helyben keresünk.
Az esetlegesen előforduló hibákra
egyből tudunk reagálni, nem kell
heteket várni.
Igyekszünk egyszerű és korrekt módon
szolgáltatni, jó szolgáltatással akarjuk
megtartani az ügyfeleinket, nem
trükkös hűségszerződésekkel.
Ez azt jelenti, hogy nincs is
hűségszerződés?
Alapesetben
nincs,
bármikor
felmondható és szüneteltethető is a
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szolgáltatás. Csak akkor kötünk ki
hűségidőt, ha valamilyen akciót vagy
kedvezményt is igénybe vesznek az
ügyfelek. De ez esetben is felmondható
a szerződés, csak az addig igénybe vett
kedvezményt kell kifizetni.
Más cégeknél felmondás esetén
kifizettetik a vállalt hűségidő hátralévő
részére eső teljes díjat kötbérekkel
együtt, így kötve gúzsba az előfizetőt.
Mindenkinek azt tanácsoljuk, legyenek
óvatosak
az
elköteleződéssel.
Különösen telefonon ne mondjon igent,
ha nem biztos benne, hogy mit akar.
Ezek a telefonhívások váratlanul érik az
embert, 1-2 perc alatt nincs idő kellően
megfontolni az ajánlatot. Ha igent
mond az ajánlatra, akkor az szóban
megkötött szerződésnek számít.
A soha vissza nem térőnek feltüntetett
alkalmak újra és újra visszatérnek.
Semmit nem muszáj azonnal eldönteni,
érdemes rá aludni egyet-kettőt,
érdeklődni máshol is

Milyen

fejlesztések

várhatóak

a

A kábeltévé és Internet egy zárt,
árnyékolt hálózaton működik, védett a
zavaroktól, így stabilabb és biztosabb a
rádiós megoldásoknál.
közeljövőben?
Tárgyalásokat folytatunk több csatorna
tulajdonosával, több magyar nyelvű
műsorral fogjuk bővíteni a kínálatot.
Az Internet sebességét az idei évben is
emelni fogjuk. 5, 10 és 15 Mbps
sebességű csomagok várhatóak, amint
az
optikai
gerincünk
kiépül
Sarkadkeresztúr és Vésztő között.
Milyen a jelenlegi programkínálat, van
e valami akciójuk?
KÁBELTÉVÉ CSOMAGOK
I. Csomag: 1.200 Ft (Mhz)
Képújság
140,25 S 6
m2
147,25 S 7
Duna II.
154,25 S 8
Duna
161,25 S 9
m1
168,25 S10
RTL Klub
182,25 C 6
TV2
189,25 C 7

Román 1
Román 2
Magyar ATV

196,25 C 8
203,25 C 9
210,25 C10

II. Csomag (Magába foglalja az I.
csomagot is.)
3300 Ft (Mhz):
Viasat 3
224,25 C11
Universal
231,25 S 11
Sport 1
238,25 S 12
Sport 2
245,25 S 13
Discovery
252,25 S 14
Animal Planet 259,25 S 15
Film +
266,25 S 16
Minimax
273,25 S 17
Hír TV
280,25 S 18
Nóta TV
287,25 S 19
Travel
294,25 S 20
Comedy Central 301,25 S 21
Taraf
319,25 S23
Etno
327,25 S24
Speranta
335,25 S25
Pro 7
359,25 S28
CNN
367,25 S29
VIVA
375,25 S 30
Film + 2
383,25 S 31
Cool Tv
391,25 S 32
DigiSport
399,25 S 33
Eurosport
407,25 S34
National Geo
415,25 S35
DigiSport +
423,25 S 36
Spektrum
431,25 S 37
TVR CLUJ
439,25 S 38
Prizma
447,25 S 39
III. Csomag (Magába foglalja az I-II.
csomagot is.) 3.950 Ft(Mhz):
Music TV
479,25 C 22
Echo Tv
487,25 C 23
PECA/VADÁSZ 495,25 C 24
TV Paprika
503,25 C 25
4 Story TV
511,25 C 26
TV Deko
519,25 C 27
Nickelodeon
527,25 C 28
Filmmúzeum
543,25 C 30
INTERNET CSOMAGOK
3 Mbit/sec korlátlan csomag:
(3036/256): 3960 Ft/hó
4 Mbit/sec korlátlan csomag:
(4048/512): 5400 Ft/hó
6,3 Mbit/sec korlátlan csomag:
7000 Ft/hó

INTERNET AKCIÓ!!!
Internet megrendelés esetén
három
hónapig
INGYEN
kábeltévé, meglévő kábeltévé
előfizetés mellé is.
Kérdés esetén várjuk hívásukat.
Tel.: 66/427-353, 70/511-3330
E-mail:info@jel-kep.hu

