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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete alakuló ülését 2010. október 14én tartotta meg. Az alakuló ülést Dr. Szatmári
László korelnök nyitotta meg, aki elmondta, hogy
mindannyian tudják, hiszen azért vannak itt, hogy
2010.
október
3-án
községükben
tartott
önkormányzati
választás
eredményes
volt.
Sarkadkeresztúr történetében, jelenkori életében a
rendszerváltás,
tehát
az
önkormányzatiság
fennállása óta, talán az eddig legtöbb, legnagyobb
meglepetést tartogató és talán az egyik legtöbb
személyi változással járó polgármesteri és
képviselő-választás volt. A választáson történtek,
mint pl. a szavazó polgárok megjelenésének magas
aránya, vagy a megválasztott polgármester és a
megválasztott képviselők személye egyaránt azt
jelzi és arra hívja fel a figyelmet, hogy a község
lakossága nagy változást, új dolgokat akar. Bízik
abban és reményét fejezi ki, hogy ennek az új
kihívásnak a most megalakuló testület – még ebben
az igen nehéz gazdasági helyzetben is – eleget tud
tenni. Úgy hiszi, hogy erre a bizakodásra a
megválasztott Bakucz Péter Polgármester Úr és a
testületi tagok személye garanciaként szolgál. Nagy
és nehéz feladat vár az új testületre. Elvitathatatlan
azonban, hogy településük eddigi fejlődése némely
település számára szinte példaértékű volt.
Sarkadkeresztúr lakossága akarja a demokrácia
további kiszélesítését. Akarja és elvárja az oktatás
mindenáron helyben tartását, az idős, önmagukat
alig, vagy egyáltalán ellátni nem tudó
személyeknek nyújtott segítség további fokozását,
kiszélesítését.
Az
egyházakkal,
kisebbségi
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel történő
együttműködés erősítését. Az ifjúság helyben
tartását, összefogását. A lehetőségekhez képest a
helyben történő megélhetés megteremtését,
fokozását, új munkahelyek teremtését.
Sarkadkeresztúr lakossága természetes módon sok
mindent akar, sok mindent szeretne. Ezeknek az új,
de reális igényeknek a felmérése, a segélykiáltások
meghallása és messzemenő jobbító szándékkal való
hozzáállása, a problémák megoldása lesz a testület
nagy kihívása és feladata. A kihívások és a
feladatok közmegegyezésre történő megoldásához
Bakucz Péter Polgármester Úrnak és az új testület
valamennyi tagjának nagy-nagy kitartást, bátor, de
a realitás talaján álló lépéseket, merész

megvalósítható álmokat kíván. Merjenek nagyot
álmodni, de nem álmodozni. Keressenek kitörési
pontokat, keressenek új lehetőségeket, melyekkel
településüket ki tudják emelni a jelenlegi
tespedtségből. Próbáljanak túllépni a csupán túlélési
stratégián. Nagyon fontos a jövőbe tekintés a múlt
bevált vívmányainak megőrzése mellett. Az elmúlt
időszak elért eredményei jó alapot teremthetnek a
jövő építéséhez. De! A múlt hibáiból
valamennyiüknek okulnia kell. Ne kövessék el a
korábbi hibákat, mert a lakosság éberen, árgus
szemekkel figyeli tetteiket és legkésőbb négy év
múlva nem csak választ, hanem ítéletet mond,
ítélkezik tetteik felett. Megismétlődhet a mostani
gyökeres, szinte földrengésszerű változás.
Úgy érzi, sőt tudja, hogy az elmúlt húsz év
képviselő-testületei sokat tettek településük
fejlődéséért, kiemelkedéséért. Ez elvitathatatlan
tény. Kellő alapot szolgáltattak, hoztak létre a
továbbfejlődéshez. Tetteikért illesse őket elismerés
és hála.
Bár a jelenlegi választáson a választópolgárok
jelentős része erre a testületre adta szavazatát, ez
elégedettséggel és a siker élményével töltheti el a
jelenlévőket. De! Nem hagyhatják figyelmen kívül
az elmúlt két évtized testületi tagjainak az
erőfeszítéseit, úttörő munkáját. Gondoljanak csak
bele, hogy az elmúlt húsz év alatt milyen sok
minden meg lett valósítva:
- Sarkadkeresztúr jelképeinek megalkotása
(címer, zászló, jelvény)
- A gázellátás teljes kialakítása
- A kábeltévé kiépítése
- Kerékpárút építése
- Közvilágítás korszerűsítése
- Sportcsarnok felépítése
- Korszerű telefonhálózat kiépítése
- Napközi otthonos konyha és más
középületek korszerűsítése
- Fogorvosi, anya- és gyermekvédelmi
rendelő újjáépítése
- Számtalan belterületi és külterületi út, utca
korszerűsítése,
leaszfaltozása,
járdák
felújítása, újonnan építése
- Ravatalozó előterének felépítése
- 1848-as emlékhely kialakítása
- Falugondnoki hálózat létrehozása
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Számtalan nagy összegű (sok százmilliós)
pályázatok elnyerése
Sarkadkeresztúr külföldi és belföldi
kapcsolatainak létrehozása, a kapcsolatok
kiszélesítése, pl. a Keresztúr Nevű
Települések évente megtartott ttalálkozója,
valamint a Nyék nevű települések
találkozója. A határon átnyúló kapcsolat
keretén
belül
Cséffával
való
együttműködés.

Nem sorolja tovább a korábbi testületek érdemeit,
de így a teljesség igénye nélküli felsorolásból is
kiderül, hogy az elmúlt húsz év képviselő-testületei
sokat tettek Sarkadkeresztúrért. Tetteikért illesse
őket köszönet és hála.
Külön említést érdemel Ilyés Sándor Jegyző Úr, aki
húsz éven át jogszabályi ismeretek birtokában nagy
szakértelemmel és önzetlen odaadással segítette a
korábbi képviselő-testületek munkáját. Az ő
közreműködésének
volt
köszönhető,
hogy
egyáltalán nem fordult elő a testületek munkájával
kapcsolatos jogi kifogás. Ezúton szeretne
köszönetet mondani a testületeknek nyújtott
odaadó, pótolhatatlan munkájáért.
A következőkben Kónya Sándorné HVB. elnöke a
Helyi Választási Bizottság nevében nagy tisztelettel
köszöntötte a képviselő-testület tagjait. A Helyi
Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény 115./I.
§. /6/ bekezdés a./ pontja alapján a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati választást,
cigány, román és szlovák kisebbség tekintetében
2010. október 3. napjára tűzte ki. Az alábbiak
szerint tájékoztatást adott az önkormányzati
képviselő és polgármester választás végleges
eredményéről.
A polgármester választás adatai:
- névjegyzékbe felvett választópolgárok száma
a szavazás megelőző nap 16 óráig:
1469 fő
- a választók száma a szavazás
befejezésekor:
1469 fő
- szavazóként megjelentek száma:
958 fő
- urnában lévő szavazólapok száma:
958 db
- eltérés:
0 db
- érvénytelen szavazatok száma:
3 db
- érvényes szavazatok száma:
955 db
A szavazatok az alábbiak szerint alakultak:
Bakucz Péter független 712 szavazat
Kreidl Béla független
23 szavazat
Nagy Mihály független 220 szavazat
A településen megválasztott
Bakucz Péter független jelölt.

- a választók száma a szavazás
befejezésekor:
- szavazóként megjelentek száma:
- urnában lévő szavazólapok száma:
- érvénytelen szavazatok száma:
- érvényes szavazatok száma:

1469 fő
958 fő
958 db
11 db
947 db

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Balogh Csaba
108 szavazat
Baracsi Marianna
380 szavazat
Bakosné Tóth Irma
396 szavazat
Czégény Lajos
231 szavazat
Deák Imre
259 szavazat
Deák Károly
116 szavazat
Hegedűs Géza
139 szavazat
Hunyadyné Cserge Mária
404 szavazat
Kovács István
82 szavazat
Megyesi Tibor
581 szavazat
Nagy Mihály
196 szavazat
Nagy Sándorné
79 szavazat
Nagy Zoltán
202 szavazat
Nagyné Nagy Katalin
72 szavazat
Orodán Istvánné
334 szavazat
Pappné Fazekas Anikó
158 szavazat
Petri György
210 szavazat
Dr. Szatmári László
498 szavazat
Száva Zoltán Ágostonné
106 szavazat
Tóth László András
320 szavazat
A megválasztott képviselők száma 6 fő, az
alábbiak szerint:
Bakosné Tóth Irma
független jelölt
Baracsi Marianna
független jelölt
Hunyadyné Cserge Mária
független jelölt
Megyesi Tibor
FIDESZ-MPSZ jelölt
Orodán Istvánné
független jelölt
Dr. Szatmári László
független jelölt
A
kisebbségi
önkormányzati
választás
eredményei a következőképpen alakultak:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- a névjegyzékbe felvettek száma:
- megjelent szavazók száma:

51 fő
16 fő

Az urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazólap:

16 db
0 db
16 db

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Molnár Józsefné
12 szavazat
Nagy Ferenc
15 szavazat
Keresztesi István
13 szavazat
Lovas Lászlóné
14 szavazat

polgármester:

Az egyéni képviselő választás eredménye:
- névjegyzékbe felvett választópolgárok száma
a szavazás megelőző nap 16 óráig:
1469 fő

Mivel a kisebbségi önkormányzat létszáma 4 fő, így
mind a 4 jelölt képviselő lett.
Román Kisebbségi Önkormányzat:
- a névjegyzékbe felvettek száma:

70 fő
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- megjelent szavazók száma:
Az urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazólap:

33 fő
33 db
0 db
33 db

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Patkás János
33 szavazat
Patkás Jánosné
31szavazat
Bakos Istvánné
25 szavazat
Kóra Sándor
21 szavazat
Mivel a kisebbségi önkormányzat létszáma 4 fő, így
mind a 4 jelölt képviselő lett.
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:
- a névjegyzékbe felvettek száma:
- megjelent szavazók száma:
Az urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazólap:

32 fő
12 fő
12 db
0 db
12 db

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Petka Sándor
8 szavazat
Hajdú Róza
3 szavazat
Andó János
9 szavazat
Szabó Mózesné
10 szavazat
Vidó János
9 szavazat
A megválasztott kisebbségi képviselők száma 4
fő, az alábbiak szerint:
Petka Sándor
Andó János
Szabó Mózesné
Vidó János
A megyei párt- és tömegszervezetek listájára
érkezett szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP
483
MSZP
272
JOBBIK
157
Sarkadkeresztúron a helyi választások rendben
lezajlottak. A szavazatszámláló bizottságoknak
egyetlen egyszer sem kellett rendkívüli esemény
miatt intézkedniük. A választási eredmények ellen
jogorvoslati kérelem nem érkezett, azok jogerősek.
Elmondhatják, hogy a községben jó ideje nem volt
ilyen magas a részvételi arány. A település
választott. A megválasztottaknak sok sikert kíván.
De ne feledkezzenek meg azokról sem, akik a
választás napját végigdolgozták. A Helyi Választási
Bizottság nevében nagy tisztelettel köszönte meg a
szavazatszámláló
bizottságok
és
a
jegyzőkönyvvezetők lelkiismeretes és odaadó
munkáját.
A következőkben az új képviselő-testület a Helyi
Választási Bizottság elnöke előtt letette az esküt, és
részükre átadásra került a megbízólevél. Az eskü
letétele után Bakucz Péter polgármester ismertette
ciklusprogramját:

Mielőtt az előttük álló 4 évre vonatkozó programját
ismertetné, megköszöni Dr. Szatmári László
korelnöknek az alakuló ülés vezetését, ezt követően
pedig megköszöni a választópolgároknak azt a
bizalmat, amit a választások során iránta, és a
képviselő-testület iránt kifejeztek. Elmondja, hogy
11 éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, úgy
gondolja, hogy a lehető legnagyobb megtiszteltetés
számára, hogy innentől kezdve az önkormányzat, a
falu vezetője lett. Megköszöni a választási szervek
munkáját, a Helyi Választási Bizottság, a
szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási
Iroda tevékenységét.
Ezt követően az előttük álló négy év jelentősebb
célkitűzéseit szeretné megemlíteni. Azok számára,
akik a kampány ideje alatt találkoztak
szóróanyagával,
olvashattak
ezekről
az
elképzelésekről.
Önkormányzat, Hivatal, demokrácia, közélet,
kapcsolatok
- A Helyi Önkormányzat és a Képviselő-testület
működésében a lehető legnagyobb nyitottság
és a nyilvánosság biztosítása;
- A képviselők, bizottsági tagok, civil
szervezetek és a település minden lakója
számára a szabad véleménynyilvánítás
biztosítása;
- Az Önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási és
vagyoni
helyzetének
haladéktalan
felülvizsgálata;
- A lakosság folyamatos és nyílt tájékoztatása;
- A település népszerűsítése, a Kistérség többi
településével való kapcsolatok erősítése,
testvértelepülésekkel
való
kapcsolatok
megtartása, új kapcsolatok építése;
- A civil szervezeteknek, egyesületeknek és a
kisebbségi
képviseletek
működésének
támogatása;
- A jelenlegi intézmények működtetése,
megtartása és fejlesztése;
- A
településiés
az
intézményi
kapcsolatrendszer felélesztése;
- Együttműködés a Református Egyházzal - a
szociális ellátórendszer kötelező ellátandó
feladatainak működtetése - a település érdekeit
szolgálva (családsegítő- és gyermekjóléti
szolgáltatás, házi segítségnyújtás);
- Együttműködés az 5 egymás mellett működő
vallási felekezettel, hírnevük öregbítése,
támogatása.
Falufejlesztés, beruházások, településüzemeltetés
Munkahelyteremtés lehetőségének keresése, az
ezzel összefüggő tevékenységek támogatása;
- Közmunkaprogramok
lehetőség
szerinti
kihasználása, a közmunka helyi átszervezése;
a munkanélküliek igazságos és átgondolt
foglalkoztatása;
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Folyamatban lévő pályázatok befejezése, új
pályázati lehetőségek keresése;
Bel- és külterületi utak karbantartása, járdák
javítása – a régi temetőnél a járda újrarakása;
Lehetőség keresése kerékpárút építésre –
Kisnyék – Sarkadkeresztúr, Varsányhely –
Sarkadkeresztúr között;
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása,
továbbfejlesztése;
Közterületek karbantartása, a település
arculatának javítása;
A temetőnél lévő szeméttelep megszüntetése;
A folyamatban lévő szennyvízprogram
támogatása - a lakosság egyetértésével;
Belterületen történő – alkalmankénti –
szúnyogirtás, rágcsálóirtás, kóbor ebek
ügyének rendezése.
Oktatás, ifjúság, kultúra, sport, szervezetek
A sarkadkeresztúri Általános Iskola és Óvoda
iskolatársulásban
való
részvétele,
az
iskolatársulásban
való
szükségességének
felülvizsgálata, a megszüntetés lehetőségének
keresése – az intézmény községünkben való
tartása;
Az oktatás-nevelés terén a helyi szakirányú
végzettséggel rendelkezők érvényre juttatása,
foglalkoztatása;
A meglévő kulturális csoportok érvényesülése;
A település sportéletének, valamint a
versenyszerű sportolás támogatása;
Sportcsarnok kihasználása, sportesemények
szervezése;
Az ifjúságot összefogó klub létrehozása - az
ifjúság támogatása és helyben tartása;
Közrend, közbiztonság erősítése.

A következő napirend keretében a képviselőtestület Bakucz Péter polgármester munkabérét
2010. október 4. napjától kezdődően bruttó
347.900.- Ft-ban, költségtérítését havi illetménye
20 %-ában állapította meg (a polgármester
illetményét a reá vonatkozó törvény írja elő, mely
kimondja, hogy az illetményalap – 38.650.- Ft/hó .8,5-szeresétől 11-szereséig lehet megállapítani
1000-2999 fős település lakossága esetén). A
polgármester illetményét a képviselő-testület
döntése alapján 9-szeres szorzóval állapította meg.
A képviselő-testület titkos szavazással Hunyadyné
Cserge Máriát választotta meg alpolgármesternek,
tiszteletdíját havi bruttó 25.000.- Ft-ban állapította
meg.
A képviselő-testület megválasztotta bizottságait: a
Településügyi és Humánpolitikai Bizottság elnöke:
Dr. Szatmári László képviselő, tagjai: Bakosné
Tóth Irma, Orodán Istvánné képviselők, Bordás
Sándor és Diósi Károlyné nem önkormányzati
képviselők. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnöke: Megyesi Tibor képviselő, tagjai: Baracsi
Marianna képviselő és Károlyi Mihályné nem
önkormányzati képviselő. A képviselő-testület

rendeletet alkotott a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról, valamint a képviselők
tiszteletdíjának mértékéről, mely szerint a
képviselők tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó
12.000.- Ft, a képviselők bizottsági pótdíja havi
bruttó 3.000.- Ft, a bizottsági elnökök pótdíja havi
bruttó 8.000.- Ft, a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíja havi bruttó 5.000.- Ft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kialakult helyzetre tekintettel a jegyzői
teendőket határozatlan ideig a községben
Macsári István, Okány Község Jegyzője látja el.

A szeptember a beszoktatás időszaka volt az
óvodában. A kicsik megismerkedtek az óvó
nénikkel, az óvodás társaikkal, az óvoda
helyiségeivel. A nagycsoportban szeptember végén
megkezdődtek a logopédiai szűrések, és a
fejlesztőpedagógus elvégezte az iskolaérettségi
vizsgálatokat a tanköteles gyerekeknél.

Október 6-án a Községi Könyvtárban színvonalas,
kellemes őszi hangulatú játszóházi foglalkozáson
vettünk részt.
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Itt őszi termésekből virágot készítettek a gyerekek.
Megismerkedtek a kukorica részeivel, és hogy mire
használjuk a csuhét, a csutkát, a kukorica- szemet.
De megismerkedtek a gyerekek az óvodában más
őszi termésekkel is. Szebbnél szebb tököket hoztak,
amiből pl. „tökvicsorit” is készítettünk.

A könyvtárban megtekintettük a maci kiállítást is,
amit a gyerekek gyűjtöttek össze, és vittek be a
kiállításra. Megcsodálhatták a régi macikat, a
sajátjaikat, a kedvenceiket.
„Így él a családom” címmel rajzpályázat is indult,
amit szintén a Községi Könyvtárban állítottak ki.
Minden nagycsoportos gyermek részt vett a
pályázaton. Örömmel nézegették, keresgették saját
munkájukat a kiállított képek között.

Október 7-én a „Pitypang” bábszínház előadását
nézhettük meg itt az óvodában. Egy őszi kis
jelenetet láttunk: „A rejtélyes levél” címmel.
Október 11-én a BIBUCZI Gyermekszínház
vezetője és együttese az Új Magyarország
Fejlesztési Terv, TÁMOP-3.2.11/10/1 számú
pályázaton
nyert
támogatás
keretében
hangszerbemutatót,
október
26-án
pedig
meseelőadást tartott az óvodás gyermekeknek, a
Napközi konyha ebédlőjében. A mese címe:
„Nagyotmondó Tóbiás” volt.

Mindkét előadás vidám, mindenkit megmozgató,
énekeltető, táncoltató, és érdekes volt. A
hangszerbemutatón különböző fúvós hangszerrel
ismerkedtek meg a gyerekek, amiket ki is
próbálhattak a vállalkozó kedvűek. Pl.: furulya,
fuvola, klarinét, trombita, szaxafon, stb.

A kis muzsikusok
Októberben gesztenyegyűjtési akció is volt. 4 zsák
gesztenyét gyűjtöttek össze a gyerekek és a szülők,
amiért 3000.- Ft-ot kaptunk, amiből játékot
szeretnénk vásárolni. Ezúton is köszönjük a szülők
segítségét!
A kiscsoportban a beszoktatás folyamatos, azokat a
gyerekeket hozzák be a szülők 1-2 órára, akik
novembertől fognak óvodába járni. (4 fő)
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Sportverseny 2010. szeptember 23:

2010. szeptember 17-én akadályversenyt tartottunk
a sportcsarnokban és környékén. Sajnos a rossz
időjárás miatt nem tudtunk kimenni a sportpályára.
Ennek ellenére egy emlékezetes versenyt tudhatnak
a gyerekek maguk mögött. A csapatok összeállítása
sorsolással történt az 1-8. osztály tagjaiból. A
csapatvezetők nyolcadikos gyerekek voltak. A
nagyobb gyerekek ügyesen terelgették a kisebbeket.
A verseny alatt az minden csapat nagyon
fegyelmezetten viselkedett. Minden akadályt
ügyesen oldottak meg. Voltak elméleti és gyakorlati
feladatok is. Például: diótörés, célbadobás dióval,
mogyoróval, vízgyűjtés, ásványok, madarak
felismerése, versenypálya, puzzle.

Sarkadi körzeti diáksport bizottság egyéni atlétikai
versenyén az alábbi tanulók értek el igen szép
helyezéseket:
Szalazsán Attila: I. helyezett – 1500 m futás
III. helyezett – kislabdahajítás
Bordás Renáta: I. helyezett – kislabdahajítás
I. helyezett – 600 m futás
II. helyezett – távolugrás
Mózes Petra:
I. helyezett – kislabdahajítás
Fábián Nóra:
II. helyezett – síkfutás
Czégény János: III. helyezett – 1500 m futás
Szabó Julianna: III. helyezett – kislabdahajítás

Külön érdekesség volt a gyerekek számára, hogy a
Nyugdíjas Egyesület férfi tagjai Deák Károly
vezetésével helyben készített musttal kínálták őket.
A délelőttöt a szülők által készített finom
szilvalekváros papucs elfogyasztásával zártuk.

Kézműves foglalkozás a könyvtárban:
2010. október 6.

Ünnepi megemlékezések
Iskolánk hagyományosan megemlékezést tartott
október 6-án az aradi vértanuk tiszteletére és
október 22-én az 1956-os forradalom emlékére.
Tanulóink
irodalmi
műsorral
készültek.
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Bemutatkozik az iskola
Intézményünk legnagyobb rendezvénye minden évben a „Bemutatkozik az iskola”. Idén október 22-én tartottuk
a szokott helyen, a sportcsarnokban. Nagy örömünkre ismét sok szülő, vendég látogatott el az estre. Tanulóink
jobbnál jobb produkciókkal szórakoztatták őket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek,
vendégeknek, akik munkával, adománnyal, tombolatárggyal, felajánlással támogatták az iskola alapítványát és
segítették az est létrejöttét.
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Előadások
Iskolánk
a
Bibuci
Hangfelvétel
Kiadó,
Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Kftvel együttműködést kötött, amely szerint ebben az
évben 5 ingyenes előadást adnak tanulóink számára.
Az 1. előadás október 11-én, egy hangszerbemutató
volt. Ezen megismerkedtek tanulóink a fa- és
rézfúvós
hangszerekkel,
ismert
dalokat
hallgathattak. A 2. előadás október 26-án rendezték,
„Nagyotmondó Tóbiás” címmel. Az alsó tagozatos
gyerekek számára nagy élményt nyújtott. A Bibuci
együttes a TÁMOP-3 pályázaton nyerte az
előadásokra a pénzt.

Megyei Bólyai matematika
csapatverseny – Gyula
Iskolánkat ezen a versenyen 2 csapat képviselte, az
ötödikesek és a nyolcadikosok 4-4 fővel. Mindkét
csapat nagyon jól teljesített. Az ötödikesek 46
csapatból a 8. helyet szerezték meg. A
nyolcadikosok még jobb eredményt értek el, 32
csapatból az előkelő 4. helyen végeztek. Mindkét
csapat rangos békéscsabai, gyulai iskolákat utasított
maga
mögé.
Gratulálunk
felkészítőjüknek,
Gombkötő Lajosnénak és a csapatok tagjainak:
Képe Tibornak, Kellner Nórának, Kónya
Viviennek, Márta Fruzsinának, Papp Ivettnek, Nagy
Nellinek, Sárosi Vanesszának, Tóth Dávidnak.

Decemberi térítési díj befizetésének
időpontja:
2010. november 22-26-ig tart.

2010. szeptember 21-én, kedden a Községi
Könyvtárban megtartott véradáson 30 fő vett részt.
Köszönjük a véradók önzetlen segítségét!
A legközelebbi véradás időpontja: 2010. december
9-én, csütörtökön 800-1200 óráig.
„Felzárkóztató pályázat a községi és városi
könyvtárak
állománygyarapítási
összegének

támogatására”- címmel benyújtott pályázaton
sikeresen szerepelt az intézmény és 241. 000,forintot
nyert,
a
Nemzeti
Erőforrás
Minisztériumától. Az elnyert összegből új
könyveket vásárolhatunk.
Sarkadkeresztúron
a
Községi
Könyvtár
hagyományos, jó kapcsolatot ápol a határon túli
Apátkeresztúr Községi könyvtárával. Ez év
szeptemberben „Testvérkönyvtár-segítő program”címmel írt ki pályázatot a Kölcsey Ferenc
Alapítvány. A pályázatunk sikeres volt, a Kölcsey
Alapítvány
80.000
forinttal
támogatja
a
programunkat.
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 csatlakozott
az Országos Családi Olvasás
Napok programsorozatához. 2010.
október 4-étől 10-ig, hétfőtőlvasárnapig
megkülönböztetett
figyelmet kaptak a családdal
kapcsolatos rendezvények. Néhány program: „Így
él a családom” rajzpályázatot, „Az Én családom
különleges történet” irodalmi pályázatot hirdettünk.
Mackó kiállítást tartottunk. Nagy sikere volt a
játszóháznak.
A célcsoport az óvodások
nagycsoportja, az 1-2. osztály és a 3-4. osztály. A
rendezvények jó hangulatban teltek el.
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Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése Sarkadkeresztúron

Kisebbségi Önkormányzat
HÍREI
A
Sarkadkeresztúri
Román
Kisebbségi
Önkormányzat 2010. augusztus 25-28-án 25 fő
részvételével kiránduláson vett részt. BrassóSzinalja,
Tusnádfürdő,
Sepsiszentgyörgy
nevezetességeivel ismerkedtek meg. Brassóban
megnézték a Szent Miklós ortodox templomot és a
Fekete templomot, Tusnádfürdőn a Csukás és a
Szent Anna tavat, Szinalján a mesés Peles kastélyt.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata pályázati
úton támogatást nyert az „Egészségügyi alapellátás
fejlesztése a kistérségben - Sarkadkeresztúr” című
projektre az DAOP-4.1.1/C program keretén
belül.A projekt Sarkadkeresztúr egészségügyi
alapellátásának minőségi fejlesztését hivatott
segíteni. A projekt keretén belül a fogorvosi és
védőnői ellátásban történik minőségi változás,
hiszen az épületegyüttes kerül felújításra, illetve
korszerű eszközök kerülnek beszerzésre a projekt
eredményeképpen. A sarkadkeresztúri lakosoknak
fontos szempont, hogy fedett kerékpár- és
babakocsi tároló kerül kialakításra, amely a külső
homlokzat felújításával együtt egy új, igényes
külsőt fog jelenteni a helyi egészségügyi
központnak. Emellett a mai kornak megfelelő
eszközparkkal lesz felszerelve mind a fogorvosi
rendelő, mind a védőnői szolgálat.
A projekt várható befejezése 2010. november 30-a.

„A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul
meg.”

A Sarkadkeresztúri Románok Hagyományőrző
Kulturális Egyesülete 2010. október 13-án
kiránduláson vett részt 18 fővel. Belényesen, majd
a Bihari hegységben a gyönyörű Biharfüreden
tettek kirándulást és fenn a hegyen egy meseszép
vízesés tövében szalonnát sütöttek és bebarangolták
a gyönyörű tájat. Szép élményekkel tértek haza.

S P O R T
Labdarúgás Megye III.A.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Czégény Dénes (1948), Barta Imre
(1930)

Sarkadkeresztúr – Gerla
4 : 0
Góllövő: Zsoldos Z. /3/, Ilyés Cs.
IFI.
2 : 11
Góllövő: Kálló I. /2/
Tarhos – Sarkadkeresztúr
0 : 1
Góllövő: Olajos G.
IFI:
8 : 0
Sarkadkeresztúr – Kaszaper
2 : 0
Góllövő: Balogh Á., Zsoldos Z.
IFI:
7 : 3
Góllövő: Molnár M. /2/, Bacsa I. /2/, Csige Z. /2/,
Szabó M. /1/
Újkígyós – Sarkadkeresztúr
3 : 0
IFI:
3 : 0
Sarkadkeresztúr – Lökösháza
2 : 1
Góllövő: Zsoldos Z. /2/
IFI:
0 : 6
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Telekgerendás – Sarkadkeresztúr
IFI:
Sarkadkeresztúr – Gádoros
IFI:
Góllövő: Molnár M.

6
1
5
1

:
:
:
:

0
0
0
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A Gyulai 1.sz. Gépj.Vez.Képző Kft. tanfolyamot
indít
Minden kategóriában!
Kedvezményes áron!

2010.11.10. 16.00 óra
Sarkadkeresztúr, Könyvtár
- Részletfizetés,
- Számítógép használati lehetőség/munkaidőben,
illetve a tanfolyami napokon,
- Ingyenes tansegédlet, rutinpálya használat,
- Szabad oktatóválasztás.
Vezetési gyakorlat 2200.-/óra személygépkocsinál
„AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL
MEG VEZETNI, ÖNMAGADDAL SZEMBEN
LÉGY IGÉNYES VÁLASSZ BENNÜNKET”
Oktatóink: Szatmári Andrea, Debreczeni Lajos,
Góg János, Mátyás Zoltán, Pósa Sándor, Rácz
Lukács, Schriffert József, Seres Imre, Szijjártó
István, Hizó Béla.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen, illetve
a 06-20/580-8108 vagy 06-66/362-620
telefonszámokon.
Várjuk Jelentkezésed!
Tisztelettel:

Hizó Béla ügyvezető

Állatorvos helyettesítése
Dr. Asztalos Mihály állatorvos helyett
Dr. Rencz Gyula végzi a jogosult állatorvosi
tevékenységet.
Elérhetősége: Sarkad, Vasút u. 5/a. telefon:
06-20/803-7372.
Szállítások esetén ő adja ki a szükséges
igazolásokat. Hétvégén pedig az ügyeleti
beosztásnak megfelelően ő az ügyeletes
állatorvos. Az ügyeleti beosztás minden
hirdetőben megtekinthető.

KYOKUSHINKAI – karate
A karate klub az elmúlt év októbere óta működik.
„Ifjaink” a 14 főből 10-en 2010. október 27-én –
Gyulán 10 KYU-s (narancssárga öv) vizsgát tettek.
Gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk!
Álló sor:
Papp Zsolt, Bidiga Lóránd, Klenovszki Attila
(edző), Bordás Reáta,
Középső sor:
Dozsnyák Szabolcs, Hajzer Imre, Kóra Imola,
Papp Ivett, Sárosi Vanessza, Nagy Daniella,
Első sor:
Kónya Anett, Fekete Levente, Kónya Vivien,
Dozsnyák Tamás, Kellner Zalán Andor
A „Nyújtsd Segítő Kezed” Alapítvány az „Első
lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt
elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2 számú
„ L É P C S Ő F O K ” projekten belül OKJ-s
szakképesítést nyújtó KERTÉSZ, TAKARÍTÓ
és akkreditált ÖNKÉNTES SEGÍTŐ HÁZI
GONDOZÓ képzést szervez a Békés megyében
gyermekvédelmi
ellátásból
kikerülő,
vagy
fogyatékossággal,
szenvedélybetegséggel
élő
alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők
számára.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg, támogatás összege 71.718.800 Ft.
A sikeresen pályázók a képzés idején képzési
támogatásban
részesülnek,
a
takarítói
munkakörbe pedig munkalehetőséget, valamint
munkabért biztosítunk.
„Nyújtsd segítő kezed” Alapítvány
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
e-mail: nyska@alfold.net

