___________________________________________________________________________
„Kezünkben virágok, szemünkben könnyek,
nem rég még azt hittük, búcsúzni könnyebb.
Ásít a tanterem, üresen áll majd,
de most még hallgat egy bús ballagás-dalt.

Kicsinyke tarisznyánk jelképes emlék,
Benne pogácsa, érkeztünk nem rég…
máris tovább megyünk, sodor a sorsunk,
Örökké szép emlék az, hogy itt voltunk.”
( Szuhanics Albert)

Ballagás 2011. június 17. 16 óra

OkányOkány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda
Sarkadkeresztúri Tagintézménye
Kincses Imréné
főigazgató

Nagyné Nagy Katalin
igazgató
Prónai Melinda
osztályfőnök
8. osztály

Baráth Kristóf
Balogh Alfréd
Bodnár István
Boldog Sándor
Czégény János Dániel
Fazekas Péter Efraim
Fazekas Krisztián

Hadabás János
Kellner Nóra
Márta Fruzsina
Nagy Nelli
Patkás Róbert
Rácz Ramóna
Sajti Dávid

Szabó Julianna
Szabó Mózes
Szabó Sándor
Szalazsán Attila
Tóth Dávid
Törő Martin János

MÁJUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. május 24-én tartott soros ülésen első
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. május 3. Menetrend Egyeztető Fórum – Sarkad:
a Körös-Volán Zrt. és a MÁV Zrt. képviselői
tájékoztatták a megjelenteket az előttünk álló időszakra
várható menetrendváltozásokra, valamint a megjelentek
ez ügyben tehettek javaslatokat is. Végighallgatva a
hozzászólásokat,
a
felvetett
problémákat
–
elmondhatjuk, hogy Sarkadkeresztúr község a
fekvéséből, úthálózatából és az áthaladó autóbusz
forgalom szempontjából a kistelepülések között

magasan az első helyen fekszik, még meg sem
említve, hogy a település lakói számára adott még a
vasúti közlekedés lehetősége is.
● 2011. május 5. Kistelek – HURO
Szennyvíztisztító telep létesítésével tárgyalást
folytattunk, valamint ezen a tárgyaláson felvetődött
egy
pályázati
lehetőség
szennyvízhálózat
kiépítésére.
● 2011. május 5. Kondoros – „Belvízrendezés az
élhetőbb
településekért”
című
projekttel
kapcsolatban tájékoztatást kaptunk a projekt
jelenlegi állásáról, a megvalósítás tekintetében a
fontosabb
dátumokról,
valamint
részletes
kimutatást vehettünk át –településenként- a fennálló
hiányosságokról.
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● 2011. május 9. Körös-Berettyó Víztársulati
Küldöttválasztó Fórum – Sarkadkeresztúr: A Társulat
VI. sz. kerületében – Biharugra, Mezőgyán, Geszt,
Méhkerék, Kötegyán, Újszalonta, Sarkadkeresztúr
közigazgatási területei – küldöttválasztás történt, e
tekintetben: önkormányzatokat képviseli: Bakucz Péter
Sarkadkeresztúr polgármestere; jogi személy mg.
szervezetek részéről: Hajdu János /Kötegyán/ - Varga
Imre /Biharugra/; magánszemélyek részéről mg.termelő:
Árgyelán Szilvia /Méhkerék/ - Fábián Mátyásné
/Mezőgyán/.
● 2011. május 11. Gyula - ProHun500 Terep-rally
versenyegyeztető fórum. A Navigátor Sportmédia Kft.
képviselői bejelentették, hogy ez évtől kezdődően, a
verseny szervezési és lebonyolítási jogát ők nyerték el,
nem pedig a Sólyom Olivér által képviselt SólyomTeam csapat. A rally tervezett időpontja 2011. július 2124.
● 2011. május 20. Sajókeresztúr – KNTSZ közgyűlés –
az ez évi találkozó főszervezője – Rákoskeresztúr –
tájékoztatóját hallgathattuk meg a szervezés jelenlegi
állásáról. Vázolva tárták elénk a négy nap
programmenetét. A közgyűlést követően megtekintettük
Sajókeresztúr községet, másnap pedig a község
jóvoltából
meghívást
kaptunk
az
Aggtelekicseppkőbarlangba.
● 2011. május 24. – Sarkadon a Védelmi Bizottság
ülésén tájékoztatót hallgattunk meg az elmúlt évekre
vonatkozóan. Kiemelten számolt be az elmúlt év
második félévéről Sztancs József pvk. alezredes. A
rendkívüli időjárás meghatározta az elmúlt év második
félévét, ami jelentős védekezést vont maga után a
kistérség minden települése tekintetében. Szó esett
továbbá a védekezési gyakorlatokról, és azok
végrehajtásáról.

A Járóbeteg-szakellátó Központ közgyűlésén
bemutatkozott az újonnan megválasztott ügyvezető,
Prof. Dr. Dósa Gábor egyetemi tanár. Felvázolta a
központ jelenlegi helyzetét, valamint az előttünk álló
tervekről beszélt. A tervek alapján szeretnék szeptember
1. napjával megnyitni az egészségügyi komplexumot.
Költségvetés tekintetében erős mínusz mutatható a
közintézmény életében, állami normatívák továbbra sem
érkeznek, így az ülésen 2011. évi II. negyedévre
vonatkozóan kötelező pótbefizetés lett elrendelve, ami
mint ismeretes, településünk tekintetében 600.000.- Ft.
● A Békés Megyei Vízművek Zrt. településünket
megkezdte a rekonstrukciós munkálatokat minden
érintett csomóponton. A munkák folyamatban vannak,
valamint ugyanebben a hónapban a Vízművek Zrt. az
önkormányzat részére fenntartásra átadta a vízmű
telepet.
● A T-Mobile ügyfélszolgálat részéről a térerő javítása
érdekében Jónás Péter ügyintéző vette fel az
önkormányzattal a kapcsolatot. Tájékoztatást adott,

hogy a korábbi kapcsolattartó Tóth Tünde az utóbbi
időben nem elérhető, ezért a fennálló feladat most
már őrá hárul. Problémajelzésünket továbbította
Budapest irányába, de a mai napig visszajelzést
nem kapott, hogy esetlegesen mikor kerülnek
kitelepítésre az egyedi erősítők.
●
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Sarkadkeresztúri Szervezete a rendelkezésünkre
bocsátotta az emlékmű tervezetét, valamint
tájékoztatást adtak arra vonatkozóan, hogy az
emlékmű avatását 2011. június 4-ére tervezik.
● A képviselő-testület korábban határozott a
Pünkösdi Családi Nap megrendezéséről. A
szervezési munkák időben elkezdődtek, a korábbi
megbeszélésünkön meghatározott program és
napkitöltő események szervezése folyamatban van,
a felhívás és a tervezett program a településen
meghirdetésre került.
● Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy
Gyermeknap alkalmából az önkormányzat minden
gyermek
részére
egy
darab
jégkrémmel
kedveskedett. Az óvodások részére hétfőn, míg az
iskolások részére pénteken került átadásra a
megrendezésre kerülő Gyermeknap alkalmából.
*****
A képviselő-testület második napirendi pontként a
2010. évi gyámhatósági tevékenységről szóló
beszámolót hallgatta meg. A beszámoló tartalmából:
A település demográfiai mutatói:
0-14 éves
179 fő
0-18 éves
267 fő
19-60 éves
1052 fő
61-120 éves
409 fő
Ahogyan az adatokból kitűnik a gyámhatóságigyermekvédelmi
munka
során
statisztikai
számadatként 267 fő gyermek az, aki a településen
érintett lehet, valamiféle üggyel kapcsolatban –
kivételt képez a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetén az a szabály, amikor az ellátást
25 éves korig lehet igényelni – természetesen a
1997. évi XXXI. tv-ben lefektetett kritériumok
alapján. A településen az Önkormányzat által
nyújtott ellátások formái – az 1997. évi XXXI. tv.
alapján:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény;
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
- óvodáztatási támogatás.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2010.
évre vonatkoztatva átlag 182 gyermek részesült. A
településen 2006.02.01-2008.07.31 közötti időben a
sarkadi Családsegítő, Gondozási és Szociális
Központ biztosította a Gyermekjóléti Szolgáltatást.
2008. október 1-je és 2010. június hónapjáig Ruzsa
Adrienn védőnő napi két órában biztosította a
Gyermekjóléti Szolgáltatást a községben. Azt
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követően Bakucz Péter- látta el a szükséges feladatokat.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata:
● A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
preventív családgondozás
● A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése
● A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének
elősegítése, illetve utógondozása
● Örökbefogadásnál közreműködés, vizsgálni és feltárni
az örökbefogadási szándékozók körülményeit
●
Javaslattétel
gyermekvédelmi
gondoskodás
alkalmazására
(védelembe
vételre,
ideiglenes
elhelyezésre, nevelésbe vételre)
●
Családtervezési,
pszichológiai,
nevelési,
egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek
megelőzését célzó és segítő tanácsadás megszervezése
● Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás,
támogatásokról való tájékoztatás, információadás
● Családlátogatás, védelembe vett gyerekek és
családjukkal való kapcsolattartás.
Gyakorlati tapasztalatok
Általánosságban elmondható, hogy feszültségek vannak
a családokban. Feszültség azért, mert egy sor érték
átalakult és megváltozott egyrészt az anyagi okok miatt,
másrészt a családokban kialakult értékrend alapján.
Kevés az egymásra figyelés, a kommunikáció családon
belül. Egyre több helyen jelenik meg az unalom
veszélye, amely rendkívül káros lehet a gyermek
számára. A másik fő probléma, hogy a gyermekeket
leszoktatták a beszélgetésről, pontosabban a szülők
nemigen veszik figyelembe a gyermek kérdéseit,
véleményét és megjegyzéseit. Sajnos elterjedt szokás,
hogy a gyermekek csak a televízióval vagy a
számítógéppel kommunikálnak. Próbáljuk felhívni a
szülők figyelmét arra, hogy több figyelmet, törődést
fordítsanak gyermekeikre.
Harmadik napirendi pontként Szekeres Mária
csoportvezető, a Helyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
tevékenységéről számolt be. Tájékoztatójából kitűnik,
hogy a mozgáskorlátozottak részére minden héten.
szerdán 14 órától 16 óráig tart fogadóórát, de a lakásán is
szívesen látja az ügyfeleket. A helyi csoportlétszám
2010. évben 210 fő volt. A tagdíj 1.000.- Ft/év.
Tevékenysége kiterjed a lakás akadálymentesítésére
(szoba, konyha, előszoba betonozás, parketta,
padlószőnyeg,
csúszásmentes
burkolat,
előtető,
kapaszkodó felszerelése, járda, fürdőszoba kialakítás,
gázbekötés), mely kapcsán 150.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatáshoz juthat a jogosult. A támogatást az
kérheti, aki rendelkezik az I. fokú orvosi
szakvéleménnyel, azaz a 7 pontos papírral. 2008. és
2011. között 36.850.000.- Ft érkezett így a lakossághoz
támogatás formájában. Tevékenységéhez tartozik még a
tagok részére méltányossági nyugdíj, egyszeri segély
igénylése. Minden évben megrendezésre kerül az orvosbeteg találkozó, ahol segédeszközöket, ortopéd cipőket
írnak fel. Személygépkocsi vásárlásához javaslatával
többen hozzájutottak. Az egyesület tagjait meglátogatják,
minden évben részt vesznek a március 15-ei ünnepségen.

Az önkormányzattal jó a kapcsolat, a falunapok
szervezésében jelentősen kiveszik a részüket, a
csoport
ajándék
formájában
hozzájárul
a
tombolához. Továbbképzésekre jár azért, hogy
mindent megtegyen annak érdekében, hogy a tagság
magasabb színvonalon és hamarabbi információhoz
juthasson.
A harmadik napirendi pont keretén belül számolt be
Ilyés Józsefné és Puskás Istvánné véradásszervezők
a véradás szervezéséről, lebonyolításáról. A
településen minden évben négy alkalommal kerül
megszervezésre a véradás, melynek helye a Községi
Könyvtár. A regisztrált véradók száma évről évre nő,
jelenleg 85-90 fő. Egy-egy véradáson megjelentek
száma 30-40 fő. Minden év novemberében a Megyei
Vöröskereszt listát készít a jubiláló véradókról, akik
csekély ajándékot és oklevelet kapnak. A
kitüntetettek részére helyben ünnepséget szerveznek,
legutóbb 2009. december 18-án, ahol. 17 fő
többszörös véradót köszöntöttek. A lakosság több
alkalommal
fordult
a
véradásszervezőkhöz
bizalommal, nemcsak véradással kapcsolatosan.
Segítséget nyújtottak felajánlott ruhák, adományok
eljuttatásában a Sarkadi Vöröskereszthez. 2008-ban
rendkívüli véradást szerveztek Csótya János
műtétjéhez, melyen 28 fő jelent meg, volt
osztálytársak,
ismerősök,
barátok
segítettek
önzetlenül. Nagyon örülnek annak, hogy szinte
minden véradáson fiatal, új véradókat is
köszönthetnek.
Köszönetüket
fejezik
ki
mindazoknak, akik önkéntesen adnak vért, nem
várva érte jutalmat, mint azt az érzést, hogy
segíthetnek embertársaikon.
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
*****
A bejelentések között a képviselő-testület elbírálta a
tanulmányi versenyeken helyezést elért általános
iskolai tanulók díjazására készült előterjesztést. Év
közben a Keresztúri Hírek hasábjain folyamatosan
hírt adtunk a gyerekek helyezéséről. A képviselőtestület az általános iskolai tanulók részére a 2011.
június 17-én tartandó ballagáson fogja átadni a
megérdemelt jutalmakat, összesen: 77.700.- Ft.
összegben.
A képviselő-testület a napirenden belül a
középiskolai
tanulók
díjazására
érkezett
helyezéseket is elbírálta a következők szerint:
- Nagy Dóra Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 65. sz.
alatti lakosnak a Megyei Német Szóbeli Versenyen
elért I. helyezéséért 15.000.- Ft,
- Papp Zoltán Sarkadkeresztúr, Szabadság tér 5. sz.
alatti lakosnak a férfi ifjúsági 62 kg Országos férfinői Súlyemelő Diákolimpián elért I. helyezésért
15.000.- Ft jutalmat állapított meg.
Gratulálunk a szép eredményt elért tanulóknak!
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Suli Kupa – 2011. április 6. – Okány
A csapat II. helyezést ért el:
Szalazsán Attila
Czégény János
Boldog Sándor
Patkás Róbert
Szabó Mózes
Szabó Sándor
Fazekas Efraim
Rostás József
Rácz Máté
A legjobb játékos címet Szalazsán Attila kapta.
Gratulálunk a focistáknak és edzőjüknek, Zvolenszki
Edit testnevelő tanárnak.
Szép Apó kupa – 2011. május 3. - Zsadány
A csapat II. helyezést ért el:
Szalazsán Attila, Czégény János, Boldog Sándor, Patkás
Róbert, Fazekas Efraim, Szabó Mózes, Szabó Sándor. A
legjobb játékos címet ismét Szalazsán Attila kapta.
Gratulálunk a fiúknak és Zvolenszki Editnek.

Győzelem Kupa - 2011. május 6. – Körösnagyharsány
A csapat III. helyezést ért el:
Szalazsán Attila, Szabó Mózes, Boldog Sándor, Patkás
Róbert, Czégény János, Fazekas Efraim, Szabó Sándor,
Pesti László, Papp Bence. Gratulálunk a sportolóknak,
és Zvolenszki Editnek.
Körzeti atlétika verseny – 2011. 05. 09. – Sarkad
Többpróba – egyéni és csapat
I. korcsoport:
Lány csapat – I. helyezett:
Patkás Dominika , Rácz Csenge, Barna Ivett, Dian
Dominika, Rácz Szimonetta, Puskás Dorina
Egyéni:
I. helyezett:
Dian Dominika
II. helyezett:
Puskás Dorina
III. helyezett:
Rácz Csenge
Fiú csapat - I. helyezett:
Kajtor Arnold, Szabó Milán, Dozsnyák Tamás, Puj
János, Szaniszlai Dániel, Sutus Konor
Egyéni:
I. helyezett:
Kajtor Arnold
II. helyezett:
Szabó Milán
III. helyezett:
Dozsnyák Tamás

II. korcsoport:
Lány csapat – II. helyezett:
Kiss Noémi, Rácz Réka, Fábián Fanni, Király
Viktória, Juhász Kira
Egyéni:
I. helyezett:
Kiss Noémi
VI. helyezett:
Rácz Réka
Fiú csapat – II. helyezett:
Szekeres Martin, Uram János, Rostás József,
Szalazsán Róbert, Tóth Sándor, Dozsnyák Szabolcs
Egyéni:
V. helyezett:
Szalazsán Róbert
VI. helyezett:
Uram János
III. korcsoport:
Lány csapat – II. helyezett:
Bordás Renáta, Török Dzsenifer, Czégény Zsanett,
Papp Ivett, Sárosi Vanessza, Fábián Nóra
Egyéni:
I. helyezett: Bordás Renáta
Fiú csapat – III. helyezett:
Rácz Máté, Juhász Krisztián, Megyesi Ákos, Egri
Zsolt, Kálló Dávid, Egri Krisztián
IV. korcsoport:
Fiú csapat – III. helyezett:
Szalazsán Attila, Czégény János, Fazekas Krisztián,
Szabó Mózes, Boldog Sándor, Fazekas Efraim
Egyéni:
I. helyezett:
Szalazsán Attila
IV. helyezett:
Czégény János
Tanulmányi verseny – Okány:
Matematika:
II. helyezett:
Magyar nyelvtan:
II. helyezett:
III. helyezett:

Károlyi János
Nagy Eszter
Szilágyi Rudolf

Nagycsoportos óvodások látogatása:

A Pál utcai fiúk:
Az irodalmi héten belül került megrendezésre a
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényének
feldolgozása. Mivel ez a mű 5. osztályban kötelező
olvasmány, így már a meglevő ismereteiket
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eleveníthették fel a gyerekek.
igyekeztünk változatossá tenni:
 Filmnézés
 Számháború
 Vetélkedő
 Grund-buli a pályán

Minden

délutánt

Kis iskolák sportversenye –Békéscsaba - labdarúgás:
Diákolimpia megyei döntőjén a csapat II. helyezést ért
el. Csapattagok: Szalazsán Attila Czégény
János,
Fazekas Efraim, Szabó Mózes, Boldog Sándor, Patkás
Róbrt, Szabó Sándor. Gratulálunk a fiúknak és
felkészítőjüknek Zvolenszki Edit testnevelő tanárnak.

Május 13-án a Fővárosi állatkertbe látogattunk el
13 gyerekkel a Madarak és Fák napja alkalmából, a
TÁMOP 3.3.7. pályázat jóvoltából. Egy húsz
személyes kisbusz szállított bennünket. Nagy
élmény volt a gyerekeknek a nagy főváros
forgataga, a különféle, nálunk nem látható
közlekedési eszközök, és természetesen az állatkert.
Az egész napi élelmet a Napközi konyha dolgozói
készítették el minden gyereknek, amit ezúton is
köszönünk.

Atlétika megyei döntő:
Kislabda-dobás: Szalazsán Attila III. helyezett.
Kislabda-dobás: Bordás Renáta VI. helyezett.

Kis iskolák
sportversenye –
Békéscsaba - atlétika:
Diákolimpia
megyei
döntőjén Szalazsán Attila I.
helyezett lett 800 m-es futás
versenyszámban. Ezzel az
országos döntőbe jutott.

Gyermeknap
A gyermeknapot 2011. május 27-én tartottuk meg az
iskolában. Az idén igyekeztünk a lehető legkötetlenebbé
tenni a napot. Mindenki szabadon választhatott az alábbi
programokból:
Asztalitenisz, foci, labdajátékok, karaoke, aszfaltrajzverseny. A legnagyobb sikere azonban a bolhapiacnak
volt, ahol mindenki elcserélhette, vagy olcsón eladhatta
megunt játékát. A napot a szabadban főtt paprikás
krumpli elfogyasztásával zártuk.

Május 23-án tartottuk a gyereknapot az óvodában.
Erre a napra szeretettel hívtuk és vártuk a szülőket,
nagyszülőket is, hogy együtt tölthessünk el egy
kellemes délelőttöt. Színvonalas zenés előadással
kezdtük a napot: énekeltek, táncoltak, játszottak,
vonatoztak együtt a gyerekek, az óvónők és a
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szülők. A jó hangulatról Ágoston Anita előadóművész
gondoskodott. Falvai Ferencné, Ella néni az agyagozás
rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. Szinte mindenki
készített valamilyen tárgyat: ékszerdobozt, szívecskét,
kis kosarat. Nagyon élvezték az ugráló várat is.
Mindenki jókedvűen, felszabadultan, vidáman játszott,
szórakozott. A helyi önkormányzattól pedig egy-egy
jégkrémet kaptak a gyerekek, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni.

„Az Év Hangja”a Sarkadi Kistérségben címmel
szavalóverseny került megrendezésre, melyet
Sarkad város Önkormányzata és a Bartók Béla
Művelődési Központ és Könyvtár szervezett. A
felnőtt kategóriában a zsűri döntése alapján I.
helyezést ért el Bordás Sándorné. Gratulálunk és
további sikeres eredményeket, kívánunk!

Véradás
"Talán a szíved súgta, hogy segíts másokon,
sokan várnak véredre, kórházi ágyakon.
Az önzetlen segítség, több mint egy ajándék,
felmérhetetlen , emberbaráti jó szándék."

Május
27-én,
a
Sportcsarnokban
rendeztük
hagyományos ballagási ünnepségünket. Ebben a
nevelési évben 13 ballagó gyermekünk volt. Ez a
rendezvényünk is nagy érdeklődést váltott ki a szülők
körében. Először a nagy-középső csoportosok népi
gyermekjátékokat, körjátékokat mutattak be, majd
elbúcsúztak egy-egy kis verssel az óvodától és óvodás
társaiktól. A középsősök és a kicsik búcsúja után pedig
projektoros kivetítésen megnézhettük a gyerekek
emlékezetes pillanatait, amit az óvodai évek alatt
átéltek.

Helye: Községi Könyvtár
Ideje: 2011. június 14-én, kedd
800 -1100 óráig
Várjuk önzetlen segítségét.
Köszönjük!

Kiállítás
„ A kép első kötelessége,
hogy ünnep legyen a szem számára.”
(Delacroix)
Dévaványán működik a József Attila Művelődési
Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegység. Az alapfokú művészeti iskola
alapfunkciói közül a legfontosabbnak tekintik a
személyiségfejlesztő, az érték és normaközvetítő, a
képességfejlesztő
szerepét.
Felvállalják
a
településen és a vonzáskörzetben élő gyermekek
művészeti oktatását. Teszik ezt minden szelektálás,
vallási,
etnikai
nemzeti,
képességbeli
megkülönböztetés nélkül. Iskolai rendszeren kívül,
az intézmény felvállalja az enyhén fogyatékos
gyermekek, serdülők, felnőttek oktatását is.
Laskai Tibor rajztanár festményeiből és az
intézmény diákjainak munkáiból állítottuk össze a
kiállítást.
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Pályázat
A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdetett a
hazai közművelődési, könyvtárak számára, hogy
könyvadománnyal támogathassák a határon túli
magyar testvérintézményüket. A Testvérkönyvtársegítő program – címmel meghirdetett pályázaton
Cséffa
település
könyvtári
állományának
fejlesztésére a Községi Könyvtár is megméretteti
magát.

Pályázat

A kiállítás 2011. június 3-ig tekinthető meg a Községi
Könyvtárban. Remélem sikerül kellemes perceket
szerezni minden kedves látogatónak!

„Védd a Környezeted”
„Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz,
egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan
minőségű környezetben,
amely emberhez méltó és egészséges életre ad
lehetőséget.”
Környezetvédelmi Rajzpályázatot hirdettünk az
óvodások részére, melyre 17 rajz érkezett.
A rajzokból kitűnik, hogy már az óvodásoknak is
mennyire fontos a természet, a természetvédelme. A
rajzok megmutatják, hogy Ők maguk mivel járulnak
hozzá a környezet védeleméhez, a természet
megóvásához. Az eredményhirdetés, egyben ebben a
tanévben az utolsó foglalkozást 2011. május 26-án,
csütörtökön rendeztük meg. A rajzpályázaton
résztvevőknek gratulálunk, a ballagó gyerekeknek
boldog iskolaéveket kívánunk és továbbra is nagy-nagy
szeretettel, várjuk a könyvtárba. Minden résztvevő
oklevelet, Természet Barát folyóiratot, édességet
kapott. A rajzpályázat különféle támogatásokból
valósult meg, melyet ezúton köszönünk.

A beérkezett
rajzokból kiállítást
rendezünk.

Az eMagyarország Centrum pályázatot hirdetett
működő
eMagyarország
Pontok
részére
TERÜLETI EMAGYARORSZÁG KÖZPONT
státusz
betöltésére.
A
pályázati
anyagot
elektronikusan kellett benyújtani, határideje 2011.
június 3. péntek 12:00 óra volt. A pályázatokat
országosan, minden megyéből lehetett benyújtani.
Az eMagyarország Centrum megyénként egy
Pontot fog kiválasztani a státusz betöltésére, tehát
összesen 19-et.
A beadott pályázatok hiánypótlására lehetőség
nincs. A „Területi eMagyarország Központ”
elbírálása várhatóan júniusban fog megtörténni.
Értékelési szempontoknál figyelembe veszik a
pályázó szakmai megalapozottságát, színvonalát, a
Munkaterv
összeállítását,
felépítését,
részletezettségét. A kiválasztás feltétele minimum
60 pont. A pályázaton elnyerhető összeg 400. 000,Ft+Áfa.
A szerződéskötés feltétele a Programgazda a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása is
szükséges.
A Községi Könyvtár a megadott határidőre a
pályázatot benyújtotta és megméretteti magát a
„Területi eMagyarország Központ” pályázaton.
PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
" Ma nem tanulni jöttünk.
Ma szívünk ünnepel. "

A munkanapok mellett megállunk egy rövid
időre, egymásra figyelünk. Remélem a közös
ünnep kellemes érzése majd tovább él a
hétköznapokban,
amely
erősíti
összetartozásunkat. A pedagógusokat, a
pedagógusképzésben
résztvevőket
ünnepeljük. Van-e melengetőbb érzés, mint
egy szál vagy egy csokor virággal zavartan, de
széles mosollyal előttünk álló kisgyermeket,
tanulót látni? Sokan átélhettek már ilyen
pillanatokat. A pedagógus egész lényében
pedagógus. Úgy tűnik, hogy a mosoly, a
gyermekek, fiatalok iránti nyitottság, a
törődés,
az
adni
tudás
és
akarás
személyiségünk legmélyebb, legjellemzőbb
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tulajdonságává válik. Sokan emlékszünk olyan
pedagógusokra, akiket szerettünk. Akik, ha kellett
szigorúak voltak, mégis annak a tanítására is
nyitottak voltunk. Csodálhatjuk, elismerhetjük
azért, amit megtanítottak nekünk, de szeretni azért
a kapcsolatért szeretjük őket, ami kialakul a tanár
és tanítványa között. Minderre a szeretet tesz
képessé bennünket. Az önzetlenség, odaadás,
lelkesedés, bizalom, a példa értéke átöröklődik
mindenkire, aki a gyermekek környezetében
szorgoskodik, aki a pedagógia eszközeivel a jövőt
építi. Gilbert Keith Chesterton mondja: „A világon
mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami
olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna
meg.”
Pedagógusnap alkalmából köszöntünk minden
pedagógust és a pedagógiai munkát segítő
kollégát!
Bakucz Péter
polgármester

Megyesi Tibor
alpolgármester

Ilyés Sándor
jegyző

Gondolatok
Gyermeknap alkalmából
Mikor egy anya világra hozza gyermekét a szülés
fájdalmát abban a pillanatban, elfelejti, amikor a
kezébe veszi és megöleli a kis jövevényt. A kettőjük
között keletkezett titkos, misztikus kapcsolatot már,
soha semmi fel nem bonthatja. A szülők élete ettől a
pillanattól kezdve teljesen megváltozik! Néhányakat
az első meglepetés akkor ér, mikor rádöbbennek, ezt a
kis „kiabáló csomagot” nekik kell életben tartani,
táplálni, gondját viselni, kielégíteni fizikai és lelki
szükségleteit. Ám az elkülönülést támogató
világunkban az értékrendek megváltoztak. A
gyermekek nem érdekesek! Elég, ha bekapcsoljuk a
tévét vagy kinyitunk egy újságot, mindenhol
szembesülhetünk a gyermekek drámájával! Arctalan
statisztikák szólnak arról hány gyermek él az utcán,
hányan éheznek, hányan élnek úgy a világban, hogy
rendszeresen verik őket vagy megerőszakolják
rokonaik. Hány gyermeket gyilkolnak meg értelmetlen
háborúkban?/ Amiket a felnőttek vívnak egymással./
Ha a világ változtatni akarna a gyermekek helyzetén,
nagyon könnyen megtehetné! De nem akar! Ha egy
kicsit is tenni akarunk azért, hogy ez másként legyen,
kezdjük el most azonnal! Nincs szükség semmilyen
aláírásgyűjtésre, népszavazásra vagy tüntetésre.
Hanem egyszerűen kezdjük el most azonnal, otthon
gyermekeink gyengéd nevelését. Ne az idegesítő,
folyton kérdező, flegma, visszabeszélő, csecsemőt,
kisgyereket vagy kamaszt lássuk bennük. Hanem a
velünk egyenrangú, ugyan azt az értéket képviselő,
csak kevés tapasztalattal rendelkező embert.
Gyermekünk életében az a szerepünk, hogy segítői,
támogatói legyünk az úton, és amikor elérünk az

útelágazáshoz, tudjuk elengedni a kezét. Nem
várva hálát segítségünkért, hiszen mindent
önzetlenül, szeretetből tettünk. Soha semmi nem
lehet fontosabb gyermekeinknél legyen az pénz,
karrier vagy barátok. Nem arra buzdítok senkit,
hogy álljon önként rabszolgasorba! De jogos
igényeinket, testi és lelki szükségleteink
megvalósítását hangoljuk össze gyermekeink
nevelésével. Keressük, és akkor rálelünk az útra
mely olyan lehetőségeket kínál, amelyek
segítségével összhangot harmóniát tudunk
teremteni például munkánk és gyermekünk
nevelése között! Ha otthonunkban, családunkban
elkezdjük a változást az a környezetünkre, a
világra is hatni fog! De ne hagyjuk, hogy kockára
préseljék a fejünket! Tudni kell nemet mondani
azzal a felelősséggel, hogyha elengedem, tisztában
vagyok azzal: mikor hova, kivel és meddig
engedem el a gyerekemet. Valószínűleg azok a
szülők sem gondoltak erre, aki a West Balkan-ba
engedték
el
a
lányukat-fiukat.
Vajon
Sarkadkeresztúron minden szülő végig gondolja
ezt? Az a 12-14 éves gyerek biztos jó helyen van
az éjszakában? Van ott keresnivalójuk?
Kimondhatjuk: itt fog először rágyújtani, itt nyúl
először a pohár után, és akkor még nem említem
az alkoholt és a drogot.
Szülőtársaim! Gyermekeink sorsa a mi kezünkben
van, tudnunk kell élni ezzel a felelősséggel! A
gyermekek a Fényt képviselik a jelenben. Mi féle
jövő vár így az emberiségre, ha nem törődünk
Velük?
Megyesi Tibor alpolgármester

Vendéglátósok figyelmébe!
A 2011. január 16-án bekövetkezett West-Balkán
tragédia az egész országban ráirányította a
figyelmet a szórakozó helyek, rendezvények
működésére. A Rendőrkapitánysággal közösen a
Polgármesteri Hivatal is fokozottan ellenőrzi a
községben
üzemelő
vendéglátó
egységek
jogszabályi előírásoknak megfelelő működését. Az
ellenőrzések eddigi tapasztalatait szeretnénk
ismertetni, hogy a felmerült hiányosságok,
problémák minél előbb megszüntetésre kerüljenek,
ne kelljen vendéglátóhelyeket bezárni, vagy a
működésüket korlátozni:
- több esetben felmerülő probléma, hogy az
üzletben zeneszolgáltatást folytatnak (zenegépet,
hangosító berendezést üzemeltetnek), de a
szükséges zaj- és rezgésvédelmi szabályoknak nem
tesznek eleget. Az ilyen jellegű tevékenység
kizárólag akkor kezdhető és folytatható, ha az
üzemeltető beszerezte a 284/2007. (X.29.)
kormányrendeletben előírt engedélyt,
- a nyitva tartási időt nem tartják be. A nyitva tartási
időt az üzemeltető maga választja meg, de azt
köteles betartani, ami azt jelenti, hogy a bejelentett
nyitva tartástól eltérni nem lehet (ha nincs vendég,
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előbb nem zárhat be, illetve a vendégek kérésére sem
tarthat tovább nyitva),
- az üzlet teljes nyitva tartási ideje alatt OKJ szerinti
vendéglátós képesítéssel rendelkező személy szolgálhat
ki,
- az üzemeltető köteles a működésben történő változást
haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását 8 nappal
előbb, az üzlet megszűnését követő 8 napon belül
bejelenteni.
Felhívjuk a vendéglátó egységek üzemeltetők figyelmét,
amennyiben az üzlet a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, a
jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de
legfeljebb 90 napra a tevékenységet megtilthatja, vagy
az üzletet ideiglenesen bezárathatja. Ha a vendéglátós a
hiányosságokat nem pótolta, illetve az előírásoknak
továbbra sem tesz eleget, akkor az üzlet végleges
bezárásáról kell rendelkezni.

T Á J É K O ZTAT Ó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Békés Megyei Igazgatósága
ügyfélfogadási rendjéről.

Kétsoprony – Sarkadkeresztúr
Felnőtt Kétsoprony visszalépett!
IFI:
2 : 4
Góllövő: Puskás P. /2/, Molnár M., Csige Z.

NAGY-ABLAK
Kft.
megkezdte
műanyag
nyílászárók gyártását,
forgalmazását.
Termékeink
előnyei:
tartósság,
jó
hőszigetelés,
jó
hangszigetelés. Székhely: Sarkad,
Kossuth u. 42. Telefon: 270-486,
mobil: 06-20/477-1749
Nagy István
ügyvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Igazgatósága
(Békéscsaba, Kinizsi u. 1.) ügyfélfogadási rendje 2011.
május 23-ától a következők szerint változott:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 18.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Mózes Gáborné (Szabó Mária 1912),
Molnár Károlyné (Patkás Magdolna 1940), Nagy
Ferenc (1953), Buka János (1926), Tresnyák János
(1941), Puskás Zoltán (1954)

S P O R T

Labdarúgás:
Lökösháza – Sarkadkeresztúr
2
IFI:
3
Sarkadkeresztúr – Telekgerendás
5
Góllövő: Molnár M. /2/, Erdős S., Csige S.,
Horváth Ákos
IFI:
2
Góllövő Csige Z., Hortay B.
Gádoros – Sarkadkeresztúr
3
Góllövő: Csige T.
IFI:
6
Sarkadkeresztúr – Pusztaföldvár
0
IFI:
1
Góllövő: Valki L.

: 0
: 0
: 2

: 2
: 1
: 0
: 1
: 0

A Gyulai 1.Sz.Gépj.Vez.Képző Kft. Tanfolyamot
indít
Minden Kategóriában!
Kedvezményes Áron!
2011.06.16. 16.00 óra
Sarkadkeresztúr, Könyvtár
- Részletfizetés,
- Számítógép használati lehetőség/munkaidőben ill.
a tanfolyami napokon,
- Ingyenes tansegédlet, Rutin pálya használat,
- Szabad oktatóválasztás,
- Igény szerint gyorsított képzés
Vezetési gyakorlat 2200 Ft /órától
„AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL
MEG VEZETNI,
ÖNMAGADDAL SZEMBEN LÉGY IGÉNYES,
VÁLASSZ BENNÜNKET”
Oktatóink: Bácsi Erika, Debreczeni Lajos, Góg
János, Mátyás Zoltán, Pósa Sándor, Rácz Lukács,
Schriffert József, Seres Imre, Szijjártó István, Hizó
Béla.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen, ill. a
06-20/580-8108 vagy a 06-66/362-620
telefonszámokon.
Várjuk Jelentkezésed!
Tisztelettel: Hizó Béla
ügyvezető
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P Ü N K Ö S D I
C S A L Á D I N A P
program
900

Megnyitó, zenés aerobic Rácz Adrival
csapatverseny kezdete
A családi napot a következő programok színesítik:
Agyagozás – Ella nénivel
Rendőrség bemutatója
Szkander-verseny
Erős ember verseny
Nyúl futtató verseny
Traktorhúzás
Karate bemutató
Lufi hajtogatás
Arcfestés
Sörivó- virsli evő verseny
Szamár fogatolás – Adók Gyuri bácsival
Portrérajzolás
Szabad Generáció Alapítvány jóga bemutatója
A családi napon egész napos tombola-árusítás lesz.
A tombolanyereményekhez várjuk az egyéni
felajánlásokat.
Főzés egyénileg – főzőversenyre nevezés lehetséges
a helyszínen.

A Sólyom Team legutóbb, hazai versenyen megsérült
versenyautója ismét összeállt, és harcra kész. Ennek
ellenőrzése
céljából
2011.
június
12-én
Sarkadkeresztúron, a Pünkösdi Családi Napon Sólyom
Olivér és Galbács Mátyás nyilvános tesztnapon
próbálja ki a HAWKIA-t. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

TEMETŐGONDNOK
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elkövetkező időszakban 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.
MEGEMLÉKEZÉS
Ismét
szegényebb
lett
Sarkadkeresztúr
egy
közéleti
személyiséggel. 57 éves korában
elhunyt Nagy Ferenc, akit mindenki
Cigány Ferkóként ismert és
szeretett. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
megalakulásától
kezdődően, annak elnökeként tett a
helyi
kisebbségért
és
Sarkadkeresztúr egész lakosságáért. Emlékét kegyelettel
megőrizzük.

KERESZTÚRI TEKÉSEK
Hosszú évek óta jár Gyulára tekézni egy lelkes amatőr
csapat, amely ebben az évben már ötödik alkalommal
nyerte meg a Gyulai Városi Tekebajnokságot. A
bajnokságban 12-14 csapat szokott részt venni, volt
profik és lelkes amatőrök. A csapat tagjai: Bakos
György, Bakos Sándor, Czégény Csaba, Czégény
Ferenc, Ilyés József, Ilyés Sándor és Puskás Sándor.
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