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__________________________________________________________________________________________

Április
„Füttyös kedvű suhanc, bolondos április,
Hol megvidámítasz, hol meg elszomorítsz.
Leparancsolod a kabátot, kendőket,
Majd a fényes égre hófelhőket görgetsz.
Sűrű pelyhekben hull, már mindent beterít,
Havas levelek közt didereg a jácint.
Tölcséres forgószél elfújja a felhőt,
A nap aranyporral hint be mezőt, erdőt.
Szitakötő köröz, madarak trilláznak,
Nárciszok szirmain pillangók hintáznak.
Virágzó gyümölcsfák fehér menyasszonyok,
Rózsaszín barackok a nyoszolyólányok…”

MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete soron következő ülését 2010.
március 25-én tartotta. Első napirend keretében a
képviselő-testület a polgármester jelentését
hallgatta meg a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a két testületi ülés között tett
intézkedésekről.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● A két testületi ülés között a képviselő-testület
korábbi döntésének megfelelően március 12-én
megtartásra került a március 15-ei ünnepség. A
zord idő ellenére szép számmal vettek részt
érdeklődők a rendezvényen, mely az előre
meghirdetett program szerint zajlott.
● A két testületi ülés között folytatódott a HURO
pályázat végrehajtása, március 31-én népes cséffai
delegáció érkezése várható.
● A két testületi ülés között a Keresztúr Nevű
Települések
Szövetsége
február
26-án,
Rákoskeresztúron tartotta meg elnökségi ülését és
közgyűlését.
Napirendek voltak: 2009. évi zárszámadás, 2010.
évi költségvetés, 2010. évi munkaterv, a
„Keresztúriakért
Emlékérem”
adományozása,
tisztújítás, valamint a XI. találkozó előkészítése.

2009. évben 10.326.154.- Ft volt a szövetség
bevétele, és 280.509.- Ft pénzmaradvánnyal sikerült
zárni az évet.
A 2010. évi költségvetését a szövetség 5.925.122.Ft-tal hagyta jóvá.
Az elfogadott munkaterv szerint az elnökségi és
közgyűlés április 21-én
Székelykeresztúron,
augusztus
7-én
Székelykeresztúron
kerül
megtartásra, míg elnökségi ülésre november 5-én
Murakeresztúron kerül sor.
A közgyűlés úgy határozott, hogy 2010-ben 2 db
„Keresztúriakért Emlékérmet” ad ki. A négy jelölt
közül titkos szavazással választott. A döntés
értelmében,
2010-ben
Bárdos
János
Balatonkeresztúr
volt
polgármestere,
és
Benyovszky
Lajos
Székelykeresztúr
volt
polgármestere részesül kitüntetésben.
A tisztújítás keretében a szövetség közgyűlése az
alapszabálynak megfelelően új alelnököt választott
Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere
személyében (minden évben a rendező település
polgármestere tölti be a tisztséget).
● A két testületi ülés között a Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete március 6-án a napközi
konyha ebédlőjében színvonalas Nőnapot tartott,
melyen részt vett a polgármester és köszöntötte a
jelenlévőket.
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Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Összesen:

5.174
5.795
4.987
15.896

4.645
5.055
4.433
453
14.586

89,8
87,2
88,9
91,8

Adókivetések, adózók köre:
I. Gépjárműadó:
- Feldolgozott kivetések száma:
- Nem kedvezményes gépjármű
- kedvezményes gépjármű
- m e n t e s gépjármű (mozgáskorl.)

az énekkar
● A két testületi ülés között közmunkásaink
befejezték a Wesselényi utca útalap felújítását. A
felújítással minden évszakban és minden időjárási
körülmények között járható lesz a Wesselényi utca.
Ugyancsak a Wesselényi utcában felújították a
csapadékvíz elvezető rendszert és jelenleg bontott
járdalapokból folyamatban van egy kétsoros járda
építése. A közmunkaprogramnak megfelelően
tervszerűen végezzük a pályázatban szereplő
csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását és a
közterületek karbantartását. Megkezdődött a
parkosítás, a virágok kiültetésével. A jó idő
beálltával folytatódni fog a járdaépítés a Sugár, a
Damjanich és a Szélső utcában is.

480 db
250 db
168 db
62 db

- Gépjármű fajta szerinti csoportosításban:
- személygépjármű:
379 db
- tehergépjármű:
21 db
- motorkerékpár:
18 db
- pótkocsi:
49 db
- utánfutó:
13 db
Gépjármű összesen:
480db
Gépjármű adóztatás módja:
- önsúly + raksúly 50 %:
- teljesítmény alapján.
II. Kommunális adó:
- Feldolgozott kivetések száma:
- Adótárgy jellege:
- építmény:
- telek:
- Használat típusa:
- tulajdonos:
- bérlő:

83 db
397db

784 db
770 db
14 db
780 db
4 db

III. Helyi iparűzési adó:
A benyújtott bevallások feldolgozása határidőre
megtörtént. 2008. évre bevallott adó összege:
5.794.800.- Ft.
Adófizetők köre: gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők.
A Wesselényi utca

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.

*****
A második napirendi pont keretében a képviselőtestület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és
az
adóbevételi
terv
teljesítéséről
szóló
beszámolókat tárgyalta meg.
A 2009. évi költségvetésről szóló rendeletben a
kiadási főösszeget 344.451.359.- Ft-ban, a bevételi
főösszeget 342.736.107.- Ft-ban hagyta jóvá a
képviselő-testület.
A 2009. évi adóbevételek alakulásáról:

Adónem
megnevezése

Éves
előírás

ezer forintban
Tényleg Teljesíté
es
s
bevétel
%

VÉRADÁS
2010. március 16-án, kedden megtartott véradáson
33 fő vett részt. Nagyon örültünk, hogy ezen a
napon 2 fő új véradót is köszönthettünk. Ezúton
köszönjük mindazoknak, akik önkéntesen adtak
vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést,
hogy segítettek embertársaikon.
„Aki vért ad, igyekszik jót tenni,
emberi életeket menteni.
Bajba jutottakon segíteni,
Köszönet mindezért, ha megteszi.”
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Alapítványi est:
Iskolánk alapítványa 2010. március 13-án rendezte
meg szokásos jótékonysági estjét. Nagy örömünkre
112-en vettek részt az összejövetelen, mely igen jó
hangulatban telt el. A zenét Varga Gábor, Patkás
Gábor és Szilágyi Zoltán szolgáltatta. Jónás Márton
bűvész érdekes trükköket adott elő. Nagy
érdeklődés kísérte a tombolahúzást is, melyen több
fődíj is volt. Arany karlánc, mangalica disznó és
digitális képkeret. Hajnal 4 óráig tartott a mulatság.
Köszönjük minden jelenlévőnek, hogy részvételével támogatta az alapítványt.
Köszönetet mondunk azoknak is, akik más
formában – támogatójegy, tombolatárgy, adomány
– támogattak bennünket. Az est bevételét 250 000.- Ft – tanul-mányi kirándulásokra, erdei
iskolára, sport-rendezvényekre, nevezési díjakra,
utaztatásra fordítjuk.

A következő véradás időpontja:
2010. június 10-én, csütörtök 800órától 1100óráig.

Az „ÉV HANGJA”
”Az Év Hangja”a sarkadi kistérségben címmel
ebben az évben is a Bartók Béla Művelődési
Központ és Könyvtár szavalóversenyt hidetett. „AZ
ÉV HANGJA” Kupá-t minden évben kiosztják,
mely vándorol évente a nyertesek között. A 7 tagú
zsűri válogatást tartott, 2010. március 16-án és 17én, így juttattak tovább minden korcsoportból 5 főt
a döntőbe. 2009. április 12-én, hétfőn 9 órától kerül
sor a döntőre. A nyugdíjasok kategóriájában a
válogatáson részt vett: Deák Károlyné és Bordás
Sándorné. A döntőbe került Bordás Sándorné.
Gratulálunk!

bűvészmutatvány

Szilágyi Zoltán és zenekara
Bordás Sándorné

Deák Károlyné
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készültek. Alaposan megismerkedtek az előre
kiadott mesékkel. A feladványok megoldása során
erről számot is adtak. Az eddigiektől eltérően, az
elsősök is indítottak csapatot és ugyan azt a
feladatsort oldották meg, amit a negyedikesek. Igen
ügyesek voltak. Hasznos és kellemes délutánt
töltöttünk el a gyerekekkel, akik nagyon örültek a
napközis konyha jutalomsüteményének, amit
ezúton is köszönünk.

a résztvevők

Zrínyi Ilona megyei matematika verseny
Február 19-én Sarkadon rendezték meg a Zrínyi
Ilona megyei matematika versenyt. Iskolánkból 6
tanuló vett részt a megmérettetésen. Mindnyájan
derekasan helyt álltak Közülük Kónya Vivient
hívták be az ünnepélyes eredményhirdetésre. Ott
derült ki, hogy korosztályában 12. helyezést ért el a
megyében. Ez a teljesítmény igazán dicséretre
méltó. Gratulálunk neki, és további sikereket
kívánunk.

„Év hangja” szavalóverseny:
Sarkad Város Polgármesteri Hivatala és a Bartók
Béla Művelődési Központ és Könyvtár 2010-ben
ismét meghirdette „Az év hangja a sarkadi
kistérségben” című szavalóversenyét. Diákjaink
mindkét korosztályban képviseltették magukat. A
következő tanulók jutottak tovább a döntőbe:
Kónya Anett 2. osztály
Sárosi Vanessza 4. osztály
Képe Tibor 4. osztály
Juhász Krisztián 5. osztály
Nagy Nelli 7. osztály
Tóth Dávid 7. osztály

Tavaszi szünet:
Intézményünkben a tavaszi szünet a húsvét utáni
héten lesz, április 6-tól 9-ig. Szünet utáni első
tanítási nap április 12. hétfő B heti órarend szerint.

1. osztályosok beiratkozása:
2010. április 19-23-ig tart.
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal a
gyermek:
● születési anyakönyvi kivonatát
● TAJ kártyáját
Diákigazolványra:
● 550.- Ft-ot
● igazolványképet (a fényképezés után is lehet)

Az áprilisi étkezési térítési díjak befizetése
2010. április 19-23-ig tart.

Gratulálunk nekik, és jó felkészülést kívánunk a
döntőre.

Olvasó vetélkedő
Februárban ismét megrendeztük az alsósok
olvasóvetélkedőjét. A gyerekek nagy lelkesedéssel

Március 4-én a kis-középsősökkel vonatozni
voltunk Vésztőn. A közlekedésre nevelés keretén
belül került sor erre az utazásra. A gyerekek nagy
része nem ült még vonaton, így nagy élmény volt
mindenki számára. A tanyagondnoki kisbusz
szállított ki bennünket a vasútállomásra. Vésztőn
szétnéztünk az állomáson, megfigyelhették a
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gyerekek, hogy itt több sínpár és több szerelvény
van, bementünk a váróterembe, ahol megnéztük a
menetrendet és megvettük a jegypénztárnál a
menetjegyeket. Beszélgettünk a kalauz, a
mozdonyvezető és a forgalmista munkájáról.
Másnap pedig lerajzolta mindenki az élményeit.

Március 19-én a Gyulai Zeneiskola zenetanára,
Kepenyes Pál hangszerbemutatót és zenés előadást
tartott itt az óvodában. Olyan hangszereket is
bemutatott, amivel nem találkoznak a gyerekek
minden nap, vagy még esetleg nem is láttak ilyen
hangszereket. Mint például a klarinét, a fuvola, a
pánsíp, a szaxofon, a doromb. Jó hangulatot
teremtett a gyerekek számára.

A „nagy utazás”
táncolók

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ebben az
évben is meghirdette a „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” című gyermekrajzpályázatát. A
hagyományokhoz híven a mi óvodánk is benevezett
a nagy-középső csoportosok rajzaival. 6 gyermek
rajzát küldtük el Sarkadra, a városi versenyre: Dian
Erikáét, Hegedűs Katáét, Pulyka Dominikét, Rácz
Csengéét, Szilágyi Tamásét, Nagy Róbertét. A
pályázat témája a helyes és helytelen közlekedés, a
baleseteket előidéző veszélyhelyzetek, a legfőbb
baleseti okok, a balesetek elkerülésének lehetőségei
voltak. A pályaműveket elküldtük, és két
gyermekünk helyezést ért el korcsoportjában.
Középső csoportos kategóriában Hegedűs Kata 2.,
nagycsoportos kategóriában Dian Erika 3. helyezést
ért el. Március 11-én, a kiállítással egybekötött
eredményhirdetésen
mindkét
díjazott
ajándékcsomagot vehetett át. Gratulálunk nekik!

vonatozás

az előadás
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Március 1515-e képekben
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
országgyűlési képviselő-választás megtartására
2010. április 11-én vasárnap kerül sor. A
szavazás 6.00 órakor kezdődik és 19.00 órakor
ér véget. Az állampolgárok ez idő alatt
adhatják le szavazataikat. Igazolással szavazók
a 001. sz. szavazókörben szavazhatnak. Az
alábbiakban közöljük a szavazókörök helyét és
a szavazatszámláló bizottságok összetételét.
Állandó ügyelet: 06-30-488-3764
Helyi Választási Iroda:
Vezető:
Ilyés Sándor jegyző
ASZA felelős: Mundrucz Marianna
+ jegyzőkönyv vezetők
001.sz.szavazókör: Községháza
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.
Elnök: Diósi Károlyné
Tagok: Vajda Sándorné
Károlyi Mihályné
Puskás Istvánné póttag
Simófi Irén póttag
Nyári Ervinné póttag
Szilágyi Erzsébet póttag
Barna Imre MSZP delegált
Bordás Sándor
Jobbik Magyarországért
Mozgalom delegált
jkv.vezető: Czégény Lajosné
002.sz. szavazókör: Vadászház
Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 54.
Elnök: Nagy Sándorné
Tagok: Ilyés Józsefné
Puskás Sándor
Ungor Imréné póttag
Czeglédi János póttag
Rácz Antal MSZP delegált
Gali Ferenc László
Jobbik Magyarországért
Mozgalom delegált
jkv.vezető: Lukács Istvánné
003. sz. szavazókör: Kultúrház
Sarkadkeresztúr-Kisnyék, Okányi u. 21.
Elnök: Károlyi Mihály
Tagok: Hegedűs Tibor
Bontó Gábor
Pribék Sándor póttag

ifj. Hegedűs János póttag
Eszlári Gergő Jobbik
Magyarországért Mozgalom delegált
jkv.vezető:Bakucz Péter
004.sz.szavazókör:SarkadkeresztúrVarsányhely, Italbolt, Vasút u.2/a.
Elnök: Szabó Róza
Tagok: Puskás Pálné
Szabó Sándor
Hegedűs Sándorné póttag
Horváth Zoltánné póttag
Szappanos
Ferenc
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom delegált
jkv.vezető: Kondorosi Mihályné

Tisztelt Asszonyom!
Tisztelt Uram!
A
Békés
Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Központ
munkatársai által készített
tájékoztatót tartja kezében és köszönjük, hogy
elolvassa e sorokat. Intézményünk egyik feladata,
hogy
gondoskodjon
azokról a gyerekekről, akik nem élhetnek a
vérszerinti családjukban. Olyan családokat,
egyedül álló felnőtteket keresünk, akik
nevelőszülőként otthonukban fogadnának a
saját
családjukban
nem
nevelkedhető
gyermekeket, a jogszabályban meghatározott
tiszteletdíj és nevelési díj ellenében. Békés
megyében élők jelentkezését várjuk. A
nevelőszülővé válás feltételeiről intézményünk
munkatársai
készséggel
nyújtanak
felvilágosítást munkanapokon az alábbi
elérhetőségeken:
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 13.00 óráig
Telefonszámok: 66/530-220, 20/294-1410,
20/261-26100, fax: 66/560-275
Levélcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
e-mail: tegyeszgyula@globonet.hu

FAKIVÁGÁS!
06-20-380-4701
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden
Kedves Olvasónknak!
Lőrinc Pál: Három füles
Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Locsolóversek:
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!
Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!
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Fizetett választási hirdetés
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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Bakos János (1928), Durkó Imre
(1963), Veres Antalné (Nagy Róza 1921)

S P O R T
Labdarúgás:
Mezőhegyes – Sarkadkeresztúr 3 : 3
Góllövő: Géczi P., Petruzsán B., Dr. Bányai
IFI:
Sarkadkeresztúr – Kondoros
Góllövő: Petruzsán B.
IFI:
Sarkadkeresztúr–Orosháza Rákóczi
Góllövő: Kondoros T.
IFI:
Góllövő: Molnár M.

T.
4 : 0
1 : 1
0 : 6
1 : 0
1 : 7

HELYE: Községi Könyvtár
IDEJE: 2010. április 14-én, szerda
Délelőtt: 900-1100 óráig
Szemvizsgálat 800 Ft. Szemüvegkészítés esetén
INGYENES! 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!
Műanyag és üveg lencsék igény szerint. Színezett
lencsék. Keretek: 10% - 40% -os engedménnyel!
Védőszemüveg monitorhoz. Szemüveg kiszállítás!
Szemüvegeinkre
garanciát
vállalunk!
10%
kedvezményt adunk
minden
nyugdíjasnak!
10%kedvezményt kap az: aki hozza a Keresztúri
Hírek megjelent hirdetést és nálunk készített
szemüveget!
Multifokális, fényre sötétedő vékony lencsékre
25 % árengedmény!
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