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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel
köszöntjük községünk időskorú lakóit
és az alábbi verssel kívánunk
jó egészséget mindnyájuknak.
A képviselő-testület nevében Bakucz Péter polgármester
Megérdemlik
Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.

Gyermekeket, unokákat
és dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.

Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.

Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni,
Szívből kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.

Október
Azúrkék az égbolt, mintha május volna,
De hajnalonként már pillézik a tócsa.
A fűszálak hegyén harmatcseppek gyöngye,
Kristálytiszta, mint az angyaloknak könnye.
Színpompás köntösbe öltözködtek a fák,
Sárgák, tűzvörösek, bordók, rozsdabarnák.
Alattuk dús avar keleti szőnyege,
Mögöttük őrt álló fenyők örökzöldje.
A szőlőskertekben szüretelő sereg
Megfosztja terhétől a szőlőtőkéket.
Duzzadó fürtökkel telnek a puttonyok,
A prés alól édes, illatos must csorog.

Venyigetűz ropog, felette nagy bogrács,
Birkapörkölt ontja ingerlő illatát.
Munka végeztével köré telepednek,
Nagy karéj kenyérrel, jó étvággyal esznek.
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Jó tavalyi borral koccintanak rája
Áldomást isznak a jól végzett munkára.
Huszonharmadika: forradalmunk napja,
Büszkén emlékezünk hős mártírjainkra!

Litániára hív az esti harangszó,
Anyókák tipegnek, kezükben olvasó.
Könyörögve kérik az égkirálynőjét,
Küldjön a lelkükbe s a világnak békét.

SZEPTEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete együttes ülést tartott Okány Község
Önkormányzatának
Képviselő-testületével
2011.
szeptember 22-én Sarkadkeresztúron. Az együttes ülés
fő napirendi pontja az Okány-Sarkadkeresztúr
Általános Iskola és Óvoda beszámolója az oktatási
intézmények működéséről, évkezdéséről, valamint a
szakmai feladatellátásról Kincses Imréné főigazgató
képviseletében. Sarkadkeresztúr vonatkozásában a
beszámoló az alábbiakat tartalmazta:
A sarkadkeresztúri tagintézményben Zvolenszki Edit
felvételre került az egyik üres álláshelyre. A másik üres
álláshelyre pedig Petrusán Jánosné 2012. június 30-ig.
Kiemelt feladat továbbra is az adminisztráció pontos,
törvényi előírásnak megfelelő vezetése. Az utóbbi
időszakban elég sokféle ellenőrzésnek voltunk kitéve.
Okányban és Sarkadkeresztúron is a szakos ellátottság
jó, arra törekedtünk a tantárgyfelosztás készítésénél,
hogy szakos kollégák áttanításával eredményesebb
munkát érjünk el a tanulóknál, illetve a törvényességi
előírásoknak megfelelően a végzettség szerint
igyekszünk alkalmazni minden dolgozót.
A nyári munkálatokat elvégeztük a vizes blokkokban.
Nagytakarítást az iskola területén, illetve kisebb
javításokat. A tárgyi feltételeinken lényegesen segített a
TIOP pályázat.
A következő eszközök kerültek beszerzésre:
- 9 db iskolai multimédiás számítógép
- 9 db monitor
- 4 db interaktív tábla
- 4 db notebook
- 4 db projektor
- 1 db SNI csomag, WIFI csomag.
Szeretnénk a szülőknek is bemutatni szülői értekezletek
alkalmával a táblákat.
Sarkadkeresztúron szeptember 1-én 106 beírt tanulóval
kezdtük a tanévet. Az alsó tagozaton 55 fő, a felső
tagozaton 51 fő kezdte meg a munkát. Tanuló
létszámunk 4 fővel csökkent. Távozott 1 fő, érkezett 1
fő. A létszámokat az is befolyásolja, hogy a ballagók
száma magasabb, mint a beiratkozott tanulóké.
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
száma: 73 fő. Ez a tanulók 69 %-a. Ebédel: 9 fő. Napi
háromszori étkezést kér, de délutáni foglalkozáson nem
vesz részt: 29 fő. Nem vesz részt szervezett
étkeztetésben: 17 fő. Fejlesztésre szoruló tanulók száma
30 fő: ebből sajátos nevelési igényű: 8 fő, tanulási
nehézséggel küzd 22 fő. A szakszolgálattól logopédiai
ellátást, gyógytestnevelést és a sarkadi nevelési
tanácsadó által kiszűrt gyerekeknek fejlesztő pedagógiai
ellátást igényeljük.

Sarkadkeresztúrra bejáró tanulók száma
összesen: 27 fő. Településenként:
Geszt: 5 fő, Mezőgyán: 7 fő, Nagygyanté: 10 fő,
Sarkad: 5 fő
HHH tanulók száma a jegyzőknél tett
nyilatkozatok alapján: 26 fő (ebből bejáró 10 fő)
A tanév kiemelt feladatai:
Az elfogadott dokumentumainkat minden évben
törvényváltozások miatt módosítani kell. Ebben az
évben az alapító okiratunk változott a sajátos
nevelési igényű tanulókra vonatkozó törvényi
változás miatt. Várjuk a közoktatási törvény további
módosítását. A híreknek megfelelően több területen
jelentős változások várhatók. A jelenlegi koncepció
szerint Nemzeti köznevelési törvény készül. Az
állam az iskolák átvételére készül. Ebben a
tanévben a szülői szervezetet szeretnénk még
hatékonyabban
bevonni
a
munkánkba.
Kiemelt feladat továbbra is az adminisztráció
pontos, törvényi előírásnak megfelelő vezetése. Az
utóbbi időszakban elég sokféle ellenőrzésnek
voltunk kitéve.
Művészeti képzés az iskolában: Hétfőnként a
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti iskola tartja
néptánc óráit. Szerdánként kerámia szakkör indul
Falvay Ferencné Ella nénivel.
A 2011/2012-es tanév rendje:
Tanévnyitó:
2011. szeptember 1.
Tanévkezdés:
2011. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2012. június 15. (péntek)
A szorgalmi idő első féléve: 2012. január 13-ig tart.
A tanítási napok száma: 183 nap. A szorgalmi idő
alatt a nevelőtestület 5 napot használhat fel
pedagógiai célra. Egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a DÖK jogosult dönteni.
Tanítási szünetek:
- Őszi szünet: 2011. november 2-5.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28.
(péntek). A szünet utáni első tanítási nap november
7. (hétfő)
- Téli szünet: 2011. december 22. - január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2011. december
21. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap: 2012.
január 3. (kedd)
- Tavaszi szünet: 2012. április 5-10-ig
hivatalosan; nálunk április 10-13-ig.
Az 5 nap felhasználását a következőképpen
javasoljuk:
1. Április 12. Tavaszi szünethez
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2. Április 13. Tavaszi szünethez
3. Június 13. Tanév végi feladatok
4. Június 14. Tanév végi feladatok
5. Június 15. Tanév végi feladatok
Ballagás június 15. 16 óra
Országos mérés, értékelés
A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és (5)
bekezdése alapján a 2011/2012.tanévben országos
mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni a
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a
negyedik, a hatodik, a nyolcadik valamennyi tanulójára
kiterjedően. 2012. május 30-a mérés napja tanítási
napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben
való részvétellel teljesítenek.
Sarkadkeresztúri óvoda nevelési évkezdése:
Az elmúlt nevelési évet 2011. augusztus 12-én zártuk.
Augusztus 15-31-éig az óvoda zárva volt, takarítási
szünet miatt. A mosdókban, a tálaló konyhában és a
tornaszobában volt tisztasági meszelés. Két közcélú
foglalkoztatott óvodapedagógus segítette munkánkat,
így a nyári szabadságolások zökkenőmentesen történtek.
A nyári óvodai létszám 18-20 fő között volt. A nevelési
évet szeptember 1-jén kezdtük. Beíratott gyerekek
száma: 39 fő, 10 fő beiratkozott, 1 fő kiiratkozott.
Az óvoda két vegyes csoporttal, a következők szerint
működik:
Kisvakond csoport:
19 fő
- ebből évközis, és december 31-éig betölti a
harmadik életévét: 4 fő
Katica csoport:
20 fő
- itt jelenleg 2 fő nem jár még óvodába, Kiscsoportos
korú: 18 fő, Középsős: 11 fő, Nagycsoportos: 10 fő,
Óvodaköteles: 21 fő, Tanköteles: 10 fő, Hátrányos
helyzetű: 26 fő, Halmozottan hátrányos helyzetű: 7 fő.
Tárgyi feltételek:
Tárgyi eszközeinket az Integrációs pályázaton nyert
támogatási
összegből
tudtuk
gyarapítani:
képességfejlesztő játékokat és egy lamináló gépet
vásároltunk. Az udvarunk adottságai megfelelőnek
mondható. A tornaszoba elegendő tornaszerrel van
felszerelve, amit a lehetőségekhez mérten folyamatosan
pótolunk.
A nevelés-tanulás szervezése:
Ebben a nevelési évben két vegyes csoportot
alakítottunk ki, ezért több szervezést, odafigyelést
igényel a mindennapi nevelő munkánk. Erre a
csoportszervezésre a HHH gyerekek integrációja miatt
volt szükség. Az év folyamán öt nyílt napot tervezünk:
karácsonyi és húsvéti játszóház, anyák napja,
gyereknap, és a ballagás.
Kapcsolataink:
Továbbra is szeretnénk fenntartani a kapcsolatot a
Kistérségi Óvodák Munkaközösségével. Tovább
szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a három
tagintézménnyel, valamint az Óvoda és a helyi
Általános Iskola pedagógusai között. Megpróbáljuk
összehangolni a munkánkat annak érdekében, hogy az

iskolakezdés minél zökkenő mentesebb legyen a
gyerekek számára.
Fontosnak tartjuk a Szülőkkel való partneri viszony
megteremtését. Hiszen az óvodai nevelés a családi
neveléssel együtt, azzal összehangolva lesz
eredményes.
Szervezési feladatok a nevelési év kezdetén:
- A nevelési év kezdete: szeptember 01.
- Szülői értekezletek: szeptember 29.
Tervezett nevelés nélküli munkanapok:
- 2011.10.14.
Tanulmányi kirándulás
- 2011.12.21.
Alkalmazotti értekezlet
- 2012.03.23.
Térségi munkaközösségi
ért.-ügyességi verseny
- 2012.05.13.
Térségi munkaközösségi értekezl.
- 2012.06.01.
Tanévzáró értekezlet
Összegezve elmondhatom, hogy intézményünkben
zavartalanul elkezdődött a munka. Mindegyik
tagintézmény éves munkaterv alapján végzi a
munkát.
Az együttes ülés második napirendi pontként a
képviselő-testületek
az
oktatási
intézmény
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót tárgyalták meg. A beszámoló alapján
megállapítást
nyert,
hogy
az
OkánySarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda 2011.
évi módosított költségvetése: 213.058.000.- Ft,
kiadások teljesítése: 107.236.000.- Ft. 50,33 %. A
képviselő-testületek
megállapították,
hogy
intézményeik kimondottan csak a minimum
költségeket vállalták fel, és tették ki, amely a
működtetéshez a legfontosabb volt, akár személyi,
akár dologi kiadás tekintetében. A költségvetésben
nincs semmi olyan plusz, amelyről azt állapíthatnák
meg, hogy azt el kellene venni, minden a törvényi
minimumon van fizetve, hátrálni már sehová nem
tudnak. A társulás, amit meg tud tenni a normatívák
igénylésénél, azt megteszi, úgyhogy a költségvetés
alakulása, gazdálkodása a törvényi finanszírozás
tükrébe téve egy megalapozott. Megállapíthatják,
hogy jól gazdálkodó
intézmény anyagát
olvashatták, amely jól gazdálkodik az anyagiakkal,
a személyi lehetőségekkel. Személyi lehetőségek
tekintetében mind a két település igyekezett azokkal
a kollegákkal megtartani a kapcsolatot, akik a
szülők, a gyerekek részéről elfogadottak,
megbecsült szakemberek.
Az
együttes
ülés
képviselő-testületei
a
beszámolókat jónak ítélte meg, és azokat elfogadta.
A bejelentések között az okányi képviselő-testület
nevében Fekete Zoltán polgármester azzal a
kéréssel fordult a sarkadkeresztúri képviselőtestülethez, hogy az okányi jegyző, Macsári István
sajnálatos halálesete miatt Ilyés Sándor jegyző
Okány községben 2011. szeptember 26. napjától
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kezdődően határozatlan ideig, de legkésőbb a kiírásra
kerülő jegyzői álláshely betöltéséig jegyzői feladatokat
lásson el. A képviselő-testület a helyettesítéshez
hozzájárult.
******
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. szeptember 22-én 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:
185/2011. (VIII.23.) sz. határozatával a képviselőtestület kinyilatkozta szándékát, hogy Kötegyán és
Újszalonta Községek Önkormányzataival 2011.
november 1. napjával körjegyzőséget hoz létre.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az elmúlt hét csütörtöki
napján Ilyés Sándor Jegyző Úrral, valamint Nemes
János Kötegyán Polgármesterével Erdős Norbert
kormánymegbízottnál egyeztetésen vettünk részt. A
tájékoztatón nagy vonalakban információkat kaphattunk
az elkövetkező év törvényi változásairól, és ezzel
kapcsolatban a kormánymegbízott javasolja, hogy a
körjegyzőség
megalakításával
várják
meg
a
novemberben megjelenő új, önkormányzati törvényt. A
törvényváltozással valószínűleg radikális változások
várhatóak, és ebből kifolyólag nem biztos, hogy a
körjegyzőség alakításával elébe tudunk menni a
dolgoknak.
187/2011. (VIII.23.) sz. határozatával a képviselőtestület a közkifolyók szűkítésére vonatkozó javaslatot
fogadott fel és felkérte a tisztségviselőket, hogy azok
fogyasztásáról készítsen egy kimutatást.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. szeptember 2. – Szeghalom: Leader Közösség
tisztújító közgyűlése. Az egyesület elnöke Macsári
József
Szeghalom
polgármestere
bejelentette
lemondását – így egyesületi szinten tisztújításra került
sor az elnök személyében. A közgyűlés az egyesület
elnökének: Molnár Sándor – Vésztő város
polgármesterét választotta. Tájékoztatásul közlöm, hogy
a Körös-Sárrét Vidékfejlesztő Egyesülethez pályázatot
nyújtottunk be a jövő évi falunapra vonatkozóan, a
pályázatot befogadásra alkalmasnak ítélték.
● 2011. szeptember 6. – Békés - Körös-Berettyó
Víztársulati ülés: az ülésen a jelenlevők a Társulat jövő
évi terveit hallhatták. A jövőben a külterületi
önkormányzati csatornákat a társulat üzemeltetés
céljából szeretné átvenni, mellyel egyidejűleg szeretnék
kihasználni a közfoglalkoztatási rendszer lehetőségeit –
a jelenlegi gyakorlat alapján. A várva várt kotrógép
megérkezett és a munkálatok elkezdődtek a
Veresgyűrűs-Peckesi csatornánál, így bízhatnak benne,
hogy a Bagyinka-tanya felől érkező belvíz a téli

időszakban a Nagy-érbe folyik bele, és nem fogja
elönteni a Keleti utcai lakóházak kertjeit.
● 2011. szeptember 12. KSH – oktatás: A
településünk intézménye a Községi Könyvtár adott
otthont a 2011. október 1-én induló országos
népszámlálás elméleti oktatásának. A környező hét
településről érkeztek összeíró biztosok, ellenőrök,
valamint a települések jegyzői a szakmai napra.
● 2011. szeptember 16. A hivatalban Pataki Attila a
Békési Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetőjével ültünk
le tárgyalni a 2012. év változásaival, távlati
hulladékszállítási
lehetőségek
átdolgozásával
kapcsolatban. Mindenki előtt ismeretes, hogy a
településen a kommunális adó összegében a
szemétszállítás díja is benne van. Máshol az a
gyakorlat, hogy a szemétszállítás külön címen,
külön befizetéssel történik. Az önkormányzatnak el
kell döntenie, hogy a jövőben is a költségvetésüket
fogja terhelni, vagy pedig más címen a lakosságtól
díjat fognak bekérni. Ígéretet kaptak a Kft-től, hogy
a következő szállítás alkalmával az alkalmazottjaik
megnézik, hogy mennyi az az átlag hulladék, amely
ki van helyezve, és ennek függvényében fognak
ismételten egy megbeszélésre leülni. Ezzel a
jövőben az is kiküszöbölhető lenne, hogy attól a
személytől, aki egyáltalán nem helyez ki szemetet,
attól ilyen címen ne kérjenek befizetést.
● 2011. szeptember 19. A kistérségi szinten
benyújtandó
„Gyermekesélyes”
pályázat
Sarkadkeresztúrra eső részét beszélte át az
Előkészítő Bizottság, valamint a Békés-Bihar
Kistérségi Iroda részéről megjelentek. Előtérbe két
fő
kidolgozandó
projektötlet
kapott
támogatottságot: 1. Az Ifjúság számára Közösségi
szintér kialakítása a volt I. sz. Óvoda épületében –
épület felújítással egybe kötve. 2. A gyakorlati kert
és gyakorlati oktatás újbóli bevezetése az általános
iskolai tanulók számára.
● Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy e-mailben
megkereste egy olyan személy, aki a régi temető
állapotával kapcsolatosan kereste meg. Azóta
változások történtek, a közfoglalkoztatottak
hozzáfogtak a rendbetételéhez, a csatornapartot is a
rendelkezésükre álló traktorral és rézsűkaszával
lezúzták a kökénybokrot, az ámor gallyat, így az
utak is járhatóak lettek. Kéri a Református
Egyházat, amennyiben erre a munkálatokra
összeget különítettek el, azt most már fordítsák
permetezőszerre, hogy az ecetfa és a gazalánövések
ne szaporodjanak el, ne hajtsanak újra.
● A Minden gyerek lakjon jól program lezárásra
került, a múlt héten a nyulak is megérkeztek a
településre, és azok kiosztásra kerültek.
● A közösségi közlekedés pályázatban szerepelt az
autóbuszmegállók felújítása, építése. Ez biztos,
hogy most már a jövő évre áthúzódik, így a Rákóczi
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úti megrongálódott autóbuszmegálló a program
keretében nem fog megépülni. Ezért a káresemény
biztosítási része, amely felfüggesztésre került, a
biztosító irányába a kapcsolatot ismét felveszik. Az
árajánlatot egy kivitelező részéről meg fogják kérni,
melyet a biztosító részére továbbítani fog, és a biztosítás
terhére a buszvárót meg fogják építeni.
● A héten megkereste Demeter Attila, az EcoVerde
Energiahatékonysági
és
Környezetvédelmi
cég
képviselője, aki egy vízszámla csökkentő technológiát
mutatott be. A bemutató megnyerő volt, a technika
olyan, hogy oxigénnel, levegővel dúsítja magát a vizet,
és így ezzel 20 %-os megtakarítás érhető el. Az
úriember felmérte az intézményhálózatukat, árajánlatát
a következő ülésén tárgyalja a képviselő-testület.

Akadályverseny
Vegyes csapatokat alkotva sok érdekes feladatot
kellett megoldani a gyerekeknek: „kínai hordás”
(dióhordás hurkapálcikával); „Add tovább a
hangot” (együttműködést fejlesztő feladat);
pénzdobálás dunsztos üvegbe; kígyómászás,
„krumplihordó”; tesztfeladatok.

● A mai nap folyamán megbeszélést tartottak a Zöldfalu
programmal kapcsolatosan Szabó Ildikóval, a Zöld
Planéta Kft. ügyvezetőjével és Kretz Ádámmal, a
Perfekt Megyei Igazgatójával. A cég a Zöldfalu program
keretén belül egy szakemberképzést az oktatási
programjukba bevonnának, ezért színes reklámanyagot
is hoztak magukkal. Szabó Ildikó beszélt a Zöldfalus
projektek kivitelezéséről, lehetőségeiről.
A jelentés kapcsán a képviselő-testület a belterületi
részen a közkifolyókat 40 m3 vízfelhasználás fölött
megszünteti az alábbiak szerint:
- Arany János u. 15., Béke u. 8., Szív u. 13.
A képviselő-testület a fennmaradó kutak kifolyóiba
szűkítők elhelyezését hagyta jóvá.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához. Pályázati kiírás a 8. oldalon látható!
Fizetett hirdetés

Pocsaj
Az Országos Román Önkormányzat által rendezett
kupán tanulóink is részt vettek. A fiúk fociban, a
lányok kézilabdában mérték össze erejüket. A
lányok az előkelő második helyen végeztek.
Gratulálunk a résztvevőknek.

Kedves Barátaim! Tisztelt Keresztúriak!
Néhány nappal ezelőtt eltelt egy év az önkormányzati
választások óta! Nem tudom elégszer megköszönni
mindazt a segítséget, támogatást, amit abban az
időszakban, azokban a nehéz hónapokban kaptam.
Bátorítások nélkül nem érhettem volna el ezt a felemelő
sikert. Köszönöm!
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy
munkám Sarkadkeresztúr község érdekeit, valamint a
településen élők megelégedését szolgálja. A közös
gondolkodásra továbbra is nagy szükségem van, így
nyitottan várom ötleteiket és kritikáikat egyaránt!
Ezúton köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzati
Intézmények Vezetőinek és Munkatársainak, hogy az
elmúlt egy évben munkájukkal segítették munkámat a
hivatalban és intézményeinkben egyaránt.
Bakucz Péter polgármester

Étkezési térítési díj befizetésének
időpontja 2011. október 24-26-ig tart.
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ÉSZREVÉTELI LÁDA
A 2011/2012-es nevelési évet szeptember 1-jén kezdtük.
Ebben az évben két vegyes csoporttal működünk: a Kis
vakond csoport és a Katica csoport. A beíratott gyerekek
száma 39 fő, ebből 10 új kiscsoportost írattak be. Az
általános iskola fejlesztőpedagógusa – kérésünkre elvégezte a tanköteles gyerekekkel az iskolakészültségi
felmérést, és megtörtént a logopédiai szűrés is.
A kellemes őszi időjárást kihasználva színes
programokat, tevékenységeket szerveztek az óvodapedagógusok a gyerekeknek: géppark látogatás,
kemencében sütés Petka
Rebekáéknál, kirándulás
az őszi határban, kukoricafosztás és morzsolás,
gesztenyeszedés,
barkácsolás termésekből.

Felhívom az oktatásban és nevelésben részesülő
gyermekek szüleinek figyelmét, hogy az óvodában
és az általános iskolában észrevételi láda kerül
kihelyezésre. Az elmúlt időszakban több észrevétel
érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, ezért az
észrevételi láda kihelyezéséről döntött a képviselőtestület. A ládában névvel és név nélkül egyaránt
elhelyezhetik észrevételeiket, véleményeiket az
iskolával, óvodával, nevelőkkel, étkezéssel, stb.
kapcsolatosan. A láda zárható, annak kinyitása
minden hónapban testületi ülésen a képviselők
jelenlétében
fog
megtörténni.
Várjuk
észrevételeiket,
javaslataikat,
építő
jellegű
kritikáikat.
Bakucz Péter polgármester

2011. szeptember 13-án, kedden a Községi
Könyvtárban megtartott véradáson 28 fő vett részt.

Különösen
örülünk annak, hogy 4 fő új véradó jelent meg.
Köszönjük a véradók önzetlen segítségét!
A legközelebbi véradás időpontja
2011. december 7. (kedd).
2011-ben október 3-9. között kerül sor az Országos
Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti
Kulturális Alap
támogatásával
kerülnek
megrendezésre
melyhez
a
Községi
Könyvtár is csatlakozott. Ezeken a szép őszi
napokon olyan rendezvények lesznek, amelyek
felhívják a figyelmet arra, milyen alapvető szerepe
van a könyvtáraknak a tanulási folyamatokban. A
program résztvevőit naponta más-más témakörhöz
kapcsolódó kiállítások, beszélgetések, előadások,
könyvbemutatók, olvasáshoz kötődő játékok várják.
Praktikus tudás: - IT eszközök használata a
Könyvtárban címmel hasznos tanácsok az eügyintézéssel
kapcsolatban,
a
www.magyarorszag.hu
Kormányzati
Portál
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használata. Tanulás a tudásért: a tanulás tanulása,tanulási technikák, e-tanulás, felnőtt távoktatási
lehetőségek.
A Népmese Napja: alkalmából, invitáltuk a 2.
osztályosokat, csapatban híres meséket dolgoztak fel.

„Az Egészséges Életmód a mindennapi életünkben”
– címmel könyvajánló, előadás, 2011. október 11-én,
kedden de. 10.30 órakor a „Praktikus tudás” jegyében dr.
Szabó László nyugdíjas háziorvos praktikus
egészségügyi
tanácsaival
ismerkedhetnek
az
érdeklődők.
Komputeres
szemvizsgálattal,
vérnyomásméréssel, vásárral, bemutatókkal várjuk az
érdeklődőket.
Az Őszi Könyvtári Hét alkalmából Békéscsabán élő
Somlyai Lászlóné Babagyűjtő kiállítását szerveztük
meg. „Először porcelánbabák bűvkörében éltem. Ez a
varázslatos aprónép beszállingózott lassacskán a
szobámba, feltelepedett a székemre. Ma már a
gyűjteményem
250-300
darabra
duzzadt.
Sarkadkeresztúrra a 100 darabból álló kiállítási
anyagomat ajánlottam, közel egy hónapig lesz látható. ”

érdeklődőnek, tartalmas
időtöltést kívánunk!

napokat,

hangulatos

VÍZIKÖZMŰ Társulat szervezése
A képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat
megépítésének lehetőségét keresve találta meg a
Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében
társadalmi egyeztetésre megjelent DAOP-5.2.1/C11.
2000
lakosérték
alatti
települések
szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázatot.
A pályázat benyújtásához szükséges a saját erő
meglétének az igazolása. A saját forrás
előteremtésének lehetőségét a víziközmű társulat
megalakítása biztosítja. A településen – első
ütemben a központi belterületen – megindult a
szervezőmunka, szeptember végére a szervezettség
68,42 %-os volt, azóta ez a szám tovább nőtt. Ezzel
megnyílt annak a lehetősége, hogy községünkben
megalakítsuk a Társulatot, hiszen a 2/3-os (66,7 %)
küszöböt meghaladtuk. Ugyanakkor a társadalmi
egyeztetést követően a pályázat még a mai napig
nem került kiírásra. A lakosság összefogása azt
eredményezte,
hogy
bármelyik
pillanatban
hivatalosan megalakítható a Víziközmű Társulat, és
ezzel megteremtődött a pályázat benyújtásának
lehetősége. A beruházás akkor indítható, ha a
kiírandó pályázaton sikerrel veszünk részt.

RÁGCSÁLÓÍRTÁS
Több esetben kaptunk lakossági bejelentést, mely
szerint a községben - leginkább Kisnyéken –
elszaporodtak a rágcsálók. Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy lehetőségeihez mérten akadályozza
meg a rágcsálók elszaporodását. Legtöbbet ez ellen
a porták rendbetételével tehetnek, illetve ezt
követően a rágcsáló irtásával.

TEMETŐ SÍRHELYMEGVÁLTÁS

Bízzunk abban, hogy ezen az őszön is sokaknak sikerül
felfedezni, milyen változatos lehetőséget kínálnak a mi
könyvtárunk a tanulásra, a tájékozódásra, a szabadidő
tartalmas eltöltésére, a hátrányos helyzetben élők
támogatására. Örülnénk, ha sokan hallgatnának
hívogatásunkra, s a rendezvénysorozat után még hosszú
ideig eszünkbe jutna az idei szlogen: Beszéljünk
egymással,
tanuljunk
egymástól!
Minden

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
önkormányzatunk megkezdte az új Temető
Nyilvántartó Könyv vezetését. Ezzel egyidejűleg
próbáljuk az elhanyagolt, nem gondozott sírok
hozzátartozóinak a felkutatását is. Ugyanakkor a
sírhelyek megváltási idejét figyelembe véve
megkezdtük az újraváltási értesítések megküldését
is. A sírhelyek megváltása 25 évre szól az első
temetéstől számítva, Ha valaki időközben
újraváltotta, akkor ettől az időtől számítódik újra a
25 év. Az új Temető Nyilvántartás már ezeket az
időpontokat (megváltás-újraváltás) is tartalmazza.
Aki nem kívánja újraváltani hozzátartozója
sírhelyét, az a sírhely – a temető törvény
értelmében – újra hasznosítható, más részére tovább
adható. Közeleg a Halottak Napja, várhatóan
nagyon sokan fognak jönni a temetőbe,
községünkből elszármazottak is. Az Ő figyelmüket
is szeretnénk felhívni az újraváltás kötelezettségére,
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ezért hirdetményeket fogunk kihelyezni a köztemető
több pontjára is, illetve kérjük Önöket, hogy ismerőseik
figyelmét szíveskedjenek felhívni az itt leírtakra.
Sírhely megváltás-újraváltás ügyében szíveskedjenek
Czégény Lajosnéhoz fordulni személyesen, vagy az
572-720-as telefonszámon. Köszönjük.
Ilyés Sándor jegyző

SZOMSZÉDPORTÁK
Sajnos több esetben is viták alakultak ki szomszédok
között az átnyúló ágak miatt. A jelenlegi szabályozás
szerint nincs az meghatározva, hogy hány méterre
ültethető fa a mezsgyétől, csak az szabályozott, hogy
nem nyúlhat át az ág a telekhatáron. Főleg épületek
esetében fontos ezt az előírást betartani, ugyanakkor
kertek tekintetében is vonatkozik ugyanezen szabály.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a békesség
megőrzése érdekében – megegyezés híján – a szomszéd
portára átnyúló ágakat levágni szíveskedjenek.

MÁZSÁLÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2011.
október 10-től a mázsaház kezelője Szabó Mihályné
Erika, tel: 06-20-226-6962. Ezen időponttól kezdődően
szállítással, mérlegeléssel kapcsolatosan őt keressék.

BURSA HUNGARICA
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat megjelentette felhívását a
felsőoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak –
nappali tagozaton tanuló – sarkadkeresztúri
állandó lakosok, akinek a családjában az 1 főre
jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
Abban az esetben, ha a szülők egy gyermeket
nevelnek, ez a határ a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a.
A pályázati kiírás, a pályázati űrlap a Polgármesteri
Hivatalban átvehető, vagy a www.bursa.hu címről
letölthető.
Külön
felhívjuk
a
középiskolai
tanulmányaikat ebben az évben befejező és felsőfokú
intézménybe jelentkezők figyelmét a pályázatra. A
továbbtanulni kívánóknak már most be kell nyújtaniuk
pályázatukat ahhoz, hogy 2012. szeptemberétől
támogatásban részesíthetők legyenek, amennyiben
felvételt nyernek felsőfokú oktatási intézménybe.

A pályázat benyújtásának határideje
2011. november 14.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: Szappanos Ferenc és Szabó Nikoletta
fia Ferenc

OPTIKA
üzlet nyílt Sarkadon az új szakrendelőben.
Nyitási kedvezmény!
Nyitva tartás:
Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9 – 17 óra
16 – 18 óra
16 – 18 óra
8 – 11 óra
Apolló Látszerészet
Békéscsaba, Csaba u. 11.

SPORT
Labdarúgás
Zsadány – Sarkadkeresztúr
Góllövő: Molnár Márk
IFI:

3:1
2:0

Sarkadkeresztúr – Nagybánhegyes
Góllövő: Csige L. /2/, Kóra J., Kiss T.
IFI: nincs

4:0

Kaszaper – Sarkadkeresztúr
Góllövő: Tölcsér A.
IFI:

2:1
1:0

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik szeretett
halottunk:

Sebestyén Jánosné
(Szabó Mária)
Ady E. u. 6. sz. alatti lakos
temetésén megjelentek, ravatalára a
kegyelet virágait elhelyezték,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Édesanyja, férje, gyermekei, unokái
és a gyászoló család

