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Szeptember
Becsöngetett az ősz, nyílnak az iskolák,
Átfutó záporok a nyarat siratják.
Zsivajgó nebulók csoportba verődnek,
S vígan mesélik a nyári élményeket.
Sok színben pompáznak a délceg dáliák,
S kinyílottak már a halvány őszirózsák.
A vadgesztenyefák tüskés burka pattan,
Fényes, barna magja szétgurul a parkban.
Villanyhuzalokon, mint kottafejecskék,
Ülnek, gyülekeznek a vándorló fecskék.
Ezüstselyem szálak lebegnek a légben,
Parányi pókokat utaztatnak éppen.
Földeken, kertekben sürögnek-forognak,
Itt az ideje a betakarításnak.
Kiássák a krumplit, törik a tengerit,
Napraforgók súlyos tányérját lemetszik.

Telítve az ágak érő gyümölcsökkel,
Bolyhos birsekkel és téli vadkörtékkel.
Üdén mosolyognak a pirosló almák,
Illatukat ontják a hamvas, kék szilvák.

AUGUSZTUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. augusztus 23-án tartott soros ülésen
első napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg.
Lejárt határidejű határozatok a következők:
153/2011. (VI.28.) sz. határozatával a képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy keresse meg a Szabad
Generáció Alapítványt a Rákóczi út 22/a. sz. alatti
szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatosan.
Germán Jánossal a kapcsolatfelvétel megtörtént, a
határozatnak megfelelően a volt I. sz. Óvoda épületében
megtekintette a rendelkezésre álló helyiséget, ami
meglátása szerint nem felel meg igényeiknek. Továbbra
is kiállna amellett, hogy a Rákóczi úti szolgálati
lakásban egy helyiséget szeretne megkapni, a rájuk eső
közüzemi számlákat átvállalnák.
157/2011. (VI.28.) sz. határozatával a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a sportcsarnok napkollektoros
villamos energia ellátásának megvalósítására pályázatot
nyújt be. A pályázati anyag határidőben leadásra került.
Az Energia Központtól tájékoztatta a hivatalt, hogy a
pályázatot befogadásra alkalmasnak találták, viszont az
elmúlt héten hiánypótlásra való felhívást kaptunk.

158/2011. (VI.28.) sz. határozatával a képviselőtestület a Sarkad-Sarkadkeresztúr településeket
összekötő kerékpárút nyomvonala által érintett,
állami tulajdonban lévő sarkadkeresztúri 03/3 hrszú, kivett országos közút művelési ágú ingatlan
telekhatár
rendezése
során
kialakult
sarkadkeresztúri 03/4 hrsz-ú kivett kerékpárút
művelési ágú ingatlannal összevont, összesen 174
m2
összterületű
ingatlanrész
ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételét, a tulajdonjog
rendezésére
szolgáló
adásvételi
szerződés
megkötését, valamint az ingatlan-nyilvántartásban
történő bejegyzését támogatta. A határozat kivonat
Sarkad Város Önkormányzata Műszaki Osztálya
részére megküldésre került.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2011. július 4. Személyes találkozás történt
Ottmár Lászlóval – a DÉMÁSZ – Tiszántúli
Önkormányzati
kapcsolattartójával.
Előtérbe
kerültek a településre irányuló közvilágítási
fejlesztések – valamint a közeljövőben lejáró
együttműködési megállapodás, amit újra hosszabb
távon szeretnének megkötni az Önkormányzattal. A
találkozó alkalmával jelzésre került, hogy még egy

2

év eleji megkeresésünknek a DÉMÁSZ Zrt. nem tett
eleget – ez a Mező Imre utcai lámpatestbővítésre
irányuló kérelmünk. Rövid időn belül az ügyben
előrelépés történt, tájékoztató levelet kaptunk, hogy
településünknek megközelítőleg 350.000.- Ft-os keret
áll rendelkezésre a szolgáltatónál fejlesztésre – melyből
40.000.- Ft+áfa az új lámpatest kihelyezésének költsége.
A bővítést megrendeltük.
● 2011. július 12. eMagyarország Pont megyei
értekezlet és találkozó – Sarkadkeresztúr. Megyei
szinten Sarkadkeresztúr volt a házigazdája a
rendezvénynek. A megyéből megközelítőleg 70
meghívott vendéget vártunk, melyből 42 személy
regisztrálta magát. A rendezvényen bemutatták az
ePontok fontosságát és szerepét. Pozitívumként
szerepelt, hogy magasan kiemelték a Sarkadkeresztúri
eMagyarország Pont sikeres működését. A rendezvény
helyszíne a Napközi Konyha ebédlője volt. Köszönet a
szervező munkáért - Puskás Istvánnénak és Diósi
Károlynénak.
● 2011. július 15-16. I. Sarkadkeresztúri Rockbuli és
Falunap. Meglátásunk szerint a két nap alatt, aki akarta
jól érezhette magát – a rendezvény és az azt megelőző
szervezőmunka magáért beszél – a képviselő-testület
nevében mindenkinek gratulál, valamint köszönet a két
nap sikerességéhez azoknak, akik valami módon
hozzájárultak a két napos rendezvény megtartásához.
● 2011. július 20. Kerékpárút építés – SarkadSarkadkeresztúr között: Munkaterület átadás és
sajtótájékoztató a helyszínen, Sarkad Város külterületén
a volt mg. gépállomás előtt.
● 2011. augusztus 17. Kistérségi ülés – Sarkad:
Rendkívüli ülés keretében tájékoztatást kaptunk, hogy
kiírásra került a „Gyerekesélyes” pályázat. Döntés
született arról, hogy a pályázat kistérségi szinten kerül
benyújtásra – a megpályázott főösszeg 600 millió Ft.
● A közfoglalkoztatás terén újabb változások vannak,
szeptember 1. napjától 15 fő foglalkoztatását tudtuk
kezdeményezni a Munkaügyi Központnál, napi 8
órában, 3, illetve 4 hónapos időtartamban. Újabb
közfoglalkoztatás október 1. napjától november 30-ig
várható, az viszont már rövid távú, és rövid időtartamú,
napi 4 órában, előreláthatóan 15 fő létszámmal. Szintén
szeptember 1-től belügyminisztériumi közfoglalkoztatás
indul, településünkön 3 fő vonható be, napi 8 órában, és
sajnálatos módon 1 hónap időtartammal, határszakasz
nyomvonalon határnyiladék rendbe tétele az aktuális
feladatuk, csökkentett bérrel, bruttó 57 ezer forintért.
Megkereste az önkormányzatot a területileg illetékes
polgári
védelmi
szakhatóság,
aki
szintén
közfoglalkoztatással, adatszolgáltatásra hívta fel a
figyelmet, mivel ebben az évben várható 3 hónap
közfoglalkoztatás, kifejezetten belterületi árkok,
csatornarendszerek takarítása, felújítása bel- és
külterületi lakott részen, 10-12 km csatornahosszúság
került megadásra, és 15 fő foglalkoztatására pályáznánk.

● „Minden gyerek lakjon jól” program a végéhez
közeledik, 2 család támogatása részlegesen még
nem történt meg, ők az „A” verzióhoz tartoznak,
akik házinyulat igényeltek a támogatás keretében.
Nyúl ügyben a támogatás folyamatban volt, viszont
Vajára kellett volna menni, ami útiköltség
szempontjából nem lett volna kifizetődő, ugyanis a
támogatásból kifolyólag 12 db nyulat kellett volna
elszállítani. Az egyeztetések alapján a kistérségnek
javasoltuk, mivel több település érintett ez ügyben,
Sarkadkeresztúron egy békési vállalkozó szokott
házinyúl átvétellel foglalkozni, és vele fogjuk
felvenni a kapcsolatot, ha megoldható, általa
kerüljenek beszerzésre a támogatásra kerülő
kisállatok. Az Alapítvány támogatta a felvetést a
felmerülő költségeket átvállalja, amennyiben a
vállalkozó a nyulakat biztosítani tudja.
● Az élelmiszersegély osztás a településen
megtörtént,
az
adományosztó
bizottság
közreműködésével hozzávetőlegesen egyforma
arányban minden család támogatásban részesült.
Viszont ennek ellenére voltak, akik nem vették át a
csomagot, vagy nem értesültek időben róla. Kisebb
mennyiség az adományból még jelen pillanatban is
a volt I. sz. Óvoda épületében található.
*****
Második napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi
költségvetéséről, valamint az adóbevételi terv
teljesítéséről szóló beszámolókat.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése a I.
félévben 45.221.093.- Ft-tal növekedett, így a
költségvetés
főösszege
255.510.093.- Ft-ra
módosult.
Ebből: működési költségvetés:
238.882.093.- Ft.
- felhalmozási célú költségvetés: 16.628.000.- Ft.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. mellékletének 2
pontjában szabályozott „Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatása” jogcímen benyújtott támogatási
igényünket dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és
dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr
pozitív
elbírálásban
részesítette.
2011-ben
15.354.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás
került jóváhagyásra, amelyet kizárólag az alábbi
célokhoz kötötten használhat fel az önkormányzat:
4.207.000.- Ft a 2011. február 28-án fennálló, 60
napon
túli
közüzemi
és/vagy
az
élelmiszerbeszállítók
felé
fennálló
tartozás
rendezésére, 11.147.000.- Ft a közös fenntartású
közoktatási
intézményekhez
biztosítandó
hozzájárulásra. Az előirányzat megemelését
engedélyezte a Belügyminisztérium. Az utalás
2011. június 30-án megtörtént, a bankszámlánkra
2011. július 1-én érkezett meg az összeg.
Az
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összeg felhasználásáról a III. negyedévben adunk
tájékoztatást.
A költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése
195.747.596.- Ft.
Bevételi előirányzat teljesítése: 196.377.550.- Ft.
Kiadás: 76.61 %
Bevétel:
76.86 %
Személyi juttatás kiadása:
55,04 %
Dologi és egyéb folyó kiadás: 28,12 %
Beruházási kiadásunk ez évben június 30-ig
1.517.908.-Ft.
Felújítása:
9.250.- Ft.
energiaracionalizáló felújítás
9.250.- Ft
Beruházás:
- kerékpárút építés
- közösségi közlekedés
- szennyvíz beruházás

958.658.- Ft.
133.795.- Ft
329.863.- Ft
495.000.- Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 550.000.- Ft.
Felújítási célú pénzeszköz átadás önkormányzati
költségvetési szervnek
(általános iskola felújítása):
250.000.- Ft.
Első lakás vásárlás támogatása: 300.000.- Ft.
Közmunkában a rövid- és hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban átlagosan teljes munkaidőre
átszámítva 13 főt alkalmaztunk havonta. A nők a
konyhai munkában a szociális étkeztetésben és az
intézmények takarításában, a férfiak a szakipari és
segédmunkában vettek részt. Így szeptember 1-jével az
intézmények zavartalanul kezdhetik meg működésüket.
A szociális jellegű kifizetések mindig határidőre lettek
teljesítve.
A kisebbségi önkormányzatok ebben az évben előre
megkapták az éves állami támogatást, 209.539.- Ft-ot
támogatásban részesültek önkormányzatonként. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a Román
Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatásra
nyújtott be pályázatot Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz, mely pályázat elbírálása a II. félévben
történt meg.
Az önkormányzat pénzkészlete 2011. június 30-án az
alábbiak szerint alakult (ezer forintra kerekítve):
- nyitó pénzkészlet
288 e Ft.
- bevételek
196.378 e Ft.
- kiadások
195.748 e Ft.
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:
918 e Ft.
Bankszámlák egyenlege június 30-án 0 e Ft.
Pénztár:
918 e Ft.
Összesen:
918 e Ft.
Adóbevételek alakulása 2011. I. félév: (ezer forintban)
Adónem
megnevezése
Kommunális adó

Éves
előírás

Tényleg Teljesíté
es
s
bevétel
%
5.424
3.269
60,2

Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Összesen:

6.665
5.681
17.770

3.135
3.175
115
9.694

47,0
55,9
54,5

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A kisebbségi önkormányzat elnökének halálával és
egy tagjának lemondásával 2011. augusztus 1-jével
megszűnt.
A
vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően az önkormányzat végelszámolása 2011.
augusztus 31-ével megtörtént. Ugyanakkor továbbra
is működik a Cigány Hagyományőrző Egyesület, és
e kisebbséghez tartozók kisebbségi ügyekben az
egyesülethez fordulhatnak a továbbiakban.

TÁJÉKOZTATÓ
a lakásfenntartási támogatás rendszerének
2011. szeptember 1. napjától történő
módosulásáról
A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jén
hatályba lépő átalakítására az energiatámogatási
rendszerrel kapcsolatos kormányzati változtatások
okán került sor. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. §-a alapján a
lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás,
vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Kik jogosultak
lakásfenntartási támogatásra?
A 2011. szeptember 1. napjától hatályba lépő
szabályozás alapján lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át (2011. évben
71.250.- Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem
megegyezik
a
háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával. A lakásfenntartási
támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a.) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma
1,0,
b.) a háztartás második nagykorú tagjának
arányszáma 0,9,
c.) a háztartás minden további nagykorú tagjának
arányszáma 0,8,
d.) a háztartás első és második kiskorú tagjának
arányszáma személyenként 0,8,
e.) a háztartás minden további kiskorú tagjának
arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás a)-c) pont szerinti tagja magasabb
összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy a d) vagy e) pontja
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szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban
gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a
gyámot, a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe
vett arányszám 0,2-del növekszik. A törvény szerint nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog,
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, illetve nem
minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.
Mikor és hol lehet benyújtani a lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmeket?
Az új szabályok szerinti feltételeknek megfelelő
kérelmeket 2011. szeptember 1. napjától az arra
rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával –
kizárólag ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
8.sz. irodájában lehet benyújtani. A kérelemhez
mellékelni kell:
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból,
illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szóló igazolást (pl. munkáltató igazolás;
nyugdíjasok esetén az év eleji nyugdíjértesítő és a
kifizetési szelvény vagy folyószámla kivonat; GYES,
GYET, családi pótlék esetén a postai szelvény vagy
folyószámla kivonat; munkanélküli ellátás esetén a
Munkaügyi Központ igazolása),
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap
alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló
igazolást,
- gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
- a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi
számlákat, albérlet setén albérleti szerződés másolatát,
- a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő
igazolását (pl. tervrajz),
- az önkormányzat által folyósított ellátásokról (ápolási
díj, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) nem
szükséges igazolás.
Minden esetben szükség van a kérelmező és a
kérelemben feltüntetett személyek lakcímet igazoló
hatósági
igazolványának
(lakcímkártya),
ennek
hiányában a személyi igazolványban feltüntetett
lakóhelynek a bemutatására.
Egyéb tudnivalók a lakásfenntartási támogatással
kapcsolatban.
A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától havonta kerül folyósításra egy éven keresztül. A
lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani,
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A már
megállapított – és jelenleg is folyósított –
lakásfenntartási támogatások esetében a jogosultaknak
nincs teendőjük, mivel rájuk vonatkozóan az új
szabályokat a támogatás lejártát követően kell először
alkalmazni.

VISSZATEKINTÉS A FALUNAPRA
Szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek,
akik anyagi hozzájárulásukkal segítették az első
Sarkadkeresztúri Rock Napot:
Dóma László, Germán János, Hunyady István, Kiss
Zoltán (Piskóta), Kovács Lajos, Kóra János
(Sárkány), Nagy Attila (Tüzép Okány), Nagy Géza,
Nagyné Bondár Anikó, Puskás Sándor (Csika),
Vámos Károly, továbbá köszönöm azoknak a
személyeknek, akik társadalmi vagy bármilyen
formában hozzájárultak az estéhez.
Gurzó Gábor
Tekintettel arra, hogy Falunap megtartása óta a
Keresztúri Hírek nem jelent meg, az önkormányzat
nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak,
akik
valamilyen
módon
hozzájárultak a két napos falunap sikeres
megrendezéséhez mind anyagi, mind szellemi,
mind pedig kétkezi munkával. Külön köszönetet
fejezek ki a falunapon fellépő előadóknak,
művészeti
csoportoknak,
az
egyéb
rendezvényszervezőknek,
akik
munkájukkal
színesítették a napot, hozzájárultak az egészséges
életmóddal történő megismerkedéshez.
Bakucz Péter polgármester

A

Keresztúr nevű
települések
találkozóján
ismét
Európai
Uniós
vetélkedőt
tartottak
diákoknak.
Előzetes
feladatként
egy
prezentációt készítettek
Olaszországról, illetve
Sarkadkeresztúrról. Emellett az Unió összes
országából
kellett
készülniük
a
gyerekeknek. Egész nyáron tanultak a versenyre.
Iskolánkat képviselte Sárosi Vanessza, Megyesi
Ákos, Képe Tibor Dániel. Felkészítőjük Prónai
Melinda tanárnő volt. Tanulóink a 12 csapatból álló
megmérettetésen az előkelő 5. helyezést érték el.

Tanévnyitó:
2011. szeptember 1-jén 8 órakor tartottuk
iskolánkban tanévnyitó ünnepélyünket. 106 fővel
indult a 2011/2012-es tanév. Az első osztályosok
száma 13 fő. Az iskola alapítványa kis ajándékkal
kedveskedett nekik. Bejáró tanulók száma 27 fő.
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Októberi térítési díj befizetésének időpontja
2011. szeptember 19-24-ig tart.

A nyár folyamán 18-20 főre csökkent a gyereklétszám
az óvodában. Akik viszont óvodába jártak, tartalmas,
élmény dús programokban vehettek részt. A
kánikulában lehetett a medencében fürödni, a jó hűs
homokban homokozni, az árnyékban rajzolni, színezni,
kézműveskedni. Amikor az időjárás rosszabbra fordult,
vagy nagyon meleg volt, a csoportszobában só-liszt
gyurmából lehetett készíteni „süteményeket, tortát”,
fakanálból bábokat, színezni, rajzolni, hajtogatni. A
nyáron Kovács Krisztina és Papp Hajnalka óvónők
segítették a munkánkat.

egészséges életmódra nevelés már az óvodában
elkezdődjön. Minél korábban kezdjük a gyerekeink
egészséges életre való nevelését, annál valószínűbb,
hogy egészséges felnőttekké is fognak válni.
Elősegíthetjük a gyermek testi fejlődését és érzelmi
nevelését egyaránt. Elsődleges szempont a gyermek
egészséges életmód igényeinek megalapozása, mint
a testápolás, az öltözködés és a táplálkozás,
amelyek kialakításában az óvodai élet mellett a
szülők példamutató magatartásának is rendkívül
fontos szerepe van. Lényeges, hogy a gyerek már
az óvodában megtanulja és elsajátítsa azokat az
alapvető szokásokat, amelyek segítségével életét a
későbbiekben a lehető legegészségesebbé teheti.
Meghívtuk a védő nénit is erre a napra, aki néhány
mondattal és képekkel illusztrálva beszélt az
egészséges életmódról a gyerekeknek, ezen kívül
zöldségekről, gyümölcsökről hozott színezőket. A
szülőktől, és az Orchideák Nyugdíjas Egyesület
tagjaitól kapott gyümölcsökből, zöldségfélékből
finomabbnál finomabb, mutatós és egészségbarát
sütemények, saláták készültek. Volt itt minden:
bőséges vitaminsaláta (gyümölcs, káposzta, répa,
paprika, paradicsom, uborka), joghurtos vegyes
zöldségsaláta,
sárgabarack
és
szilvalekvár,
szilvalekváros, túrós péksütemények, rántott gríz,
és még sok érdekes, egészséges, dédmamáink által
készített finomság. Szóval, „mi szem-szájnak
ingere”.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
a szülőknek,
és
a
Nyugdíjas
egyesület
tagjainak
a
sok
finomságot!
A 2011/2012-es nevelési évet szeptember 1-jén
kezdtük. Ebben az évben 10 új kiscsoportost írattak
be. Így szeptemberben 36-an, december 31-éig
pedig 39-en leszünk. Két vegyes csoporttal
működünk ebben a nevelési évben.

„A művészet a kimondhatatlan tolmácsa.”
(Goethe)

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges
életmódra nevelésre, ezért július 20-án egészségnapot
tartottunk. Napjainkban elengedhetetlen, hogy az

2011. szeptember 8-tól, 2011. október 10-ig,
Kalcsó József festőművész és Tar Lajos
magángyűjtő kiállítása látható a Községi
Könyvtárban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

(

Alföldi táj

ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁSA

Születések: Széplaki Zsolt és Buzi
Gyöngyi lánya Adrienn
Halálesetek: Orodán Józsefné (Plumbák
Julianna 1925), Ábrahám Sándor Pál
(1933), Rácz Sándorné (Frankó Ilona 1943),
Kubik Sándor Istvánné (Diósi Mária 1952),
Bakucz Péter (1934), Kocziha József (1957),
Albert János (1937), Viczellár Józsefné
(Szilágyi Eszter 1927), Puj Gábor (1962),
Sebestyén Jánosné (Szabó Mária 1962),
Szabó Imre (1942)

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011.08. 29-31- én
romániai kiránduláson vett részt a Román
Hagyományőrző
Egyesülettel
közösen
Tordaszentlászlón, Kolozsváron és Tordán. Kolozsváron
megnéztük többek között az Ortodox katedrálist, a
Szépművészeti Múzeumot,
a Ferences rendiek
templomát, a régi Városházát, az Operát, stb. Tordán
lementünk a felújított sóbányába, ahol felejthetetlen
élményben volt részünk. Elmentünk a Tordai
hasadékhoz és a hasadékban egypáran végig is mentünk.
Visszafelé a Jád-völgyében jöttünk, megnéztük a
Dragán vízesést és a víztározót, majd a Lesi-tó mellett
Biharfüreden és Belényesen át jöttünk haza, rengeteg
élménnyel.

SPORT
Labdarúgás
Gyula – Sarkadkeresztúr
3:3
Góllövő: Szekerczés J., Csige L., Ungor B.
IFI:
4:0
Sarkadkeresztúr – Lökösháza
5:5
Góllövő: Horváth Á., Csige Z., Balogh Á., Molnár
M., Kiss T.
IFI:
1:3
Góllövő: Puskás P.

Síremlék felújítás,
sírmosás, betűvésés
és felirat felújítás.
Szekeres István

Tel: 30/496-3600

Békés – Sarkadkeresztúr
Góllövő: Balogh Á., Horváth Á.
IFI:

1:2
-

Kunágota – Sarkadkeresztúr
2:1
Góllövő: Csige L.
IFI:
0 : 15
Góllövő: Komlósi F. /5/, Puskás P. /4/, Hortay B.,
Bottó D., Rózsa A., Valki L.
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KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJA

Szabó Mihály
és
Szabó Julianna

2011. augusztus 26-án ünnepelte
házasságkötésüknek
50. évfordulóját.
Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti
őket,
boldogságban és egészségben eltöltött éveket kívánnak:
fia Mihály,
unokái: Misike, Julcsi és Gabika.

2011. augusztus 25-28-án Rákoskeresztúron került
megrendezése a Keresztúr Nevű Települések XII.
Hazai és Nemzetközi Találkozója. Községünket 24
fős
delegáció
képviselte.
A
találkozóra
Magyarországról és a határon kívülről 24 Keresztúr
nevű település és több mint ezer vendég érkezett. A
nyitónapon közel 100 határon túli magyar tette le az
állampolgársági esküt, ami a találkozó egyik
fénypontja volt. A vendégeket, az érdeklődőket a
kulturális bemutatóktól, a szakmai előadásokon át a
koncertekig változatos, érdekes programok várták.
A
találkozó
kulturális
programjában
Sarkadkeresztúrt Szappanos Gáborné nótaénekes,
valamint Szilágyi Zoltán és Varga Gábor képviselte,
amit ezúton nagy tisztelettel Sarkadkeresztúr
Község Önkormányzata nevében megköszönünk.

Tisztelt Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók
pótlékmentesen szeptember 17-éig fizethetők be.
Ezen időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be
kötelezően. A településen alkalmazott adómértékek:
- kommunális adó 7.000.- Ft/év
- iparűzési adó 1,2 %
- gépjárműadó:
az
érvényben
lévő
gépjárműadó törvény szerint.
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HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról
a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén
a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.
Az adatfelvételre
2011. október 1-je és október 31-e között
a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi
szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről,
aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten
vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre
2011. október 1. és október 16. között van lehetőség. Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a
válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a
fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra
használhatók. A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket. Kérjük, hogy akik
adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011.
november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint
illetékes polgármesteri hivatalban. A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönjük. FELELJEN A JÖVŐÉRT!
2011. szeptember hó
Ilyés Sándor s.k
mint települési népszámlálási felelős
Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014; 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu
Sarkadkeresztúr község számlálóbiztosai:
1./ Kondorosi Mihályné
2./ Mundrucz Marianna
3./ Diósi Károlyné
4./ Ilyés Józsefné
5./ Nagy Sándorné
6./ Kaszainé Bontó Mónika
7./ Puskás Istvánné
Felülvizsgáló:
Lukács Istvánné
Települési népszámlálási felelős:
Ilyés Sándor

