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Május… 
Olyan csodásan kék a május égboltja, 
Mint az oltalmazó madonna palástja. 
Festők palettáján nincs annyi árnyalat, 
Ahányféle zöld színt a természet mutat. 
 
Csipkés szélű, apró, fehér harangocskák, 
Ontják a gyöngyvirág varázsos illatát.  
Orgonák, jázminok, rózsák arra várnak, 
Hogy köszöntsék velük az édesanyákat. 
 
Vadgesztenyefákon délceg gyertyák sora, 
Lombsátoruk alatt templom félhomálya. 
Ballagó diákok sírós-nevetősen, 
Szépen feldíszített csokrokkal kezükben. 
 
Az akácok mézes fürtöket ringatnak, 
Éhes méhecskéket lakomára várnak. 
Tollas kis dalnokok koncertet rendeznek, 
Fészkeikben pelyhes fiókát etetnek. 
 
Végre itt az eső, amely aranyat ér, 
A felüdült határ gazdag termést ígér. 
Kikukkant a napfény s kristály cseppeken át 
Látni a szivárvány diadalkapuját. 

 
 

 

 

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. április 14-én Okány Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével együttes 
ülést tartott, mely ülésen az Okány-Sarkadkeresztúr 
Általános Iskola és Óvoda intézményfenntartó társulás 
2010. évi költségvetésének teljesítése, és a Társulási 
megállapodás módosítása volt napirenden. A képviselő-
testületek az intézményfenntartó tárulás 2010. évi 
módosított költségvetését 219.282.000.- Ft-tal fogadta 
el. A Társulási megállapodás módosítására volt szükség, 
mivel Okány községben a gyermeklétszám csökkenő 
tendenciát mutat, ezért a jelenlegi 4 csoportos napközi 
működését 3 csoportra módosította. Az együttes testületi 
ülés határozatot fogadott el az okányi tagintézmény 
állományi létszámára vonatkozóan. Az okányi 
tagintézményben 2011. július 1. napjával 4 fő 
közalkalmazotti álláshely megszüntetése válik 
indokolttá.  
 
Ugyan ezen a napon, a képviselő-testület soron kívüli 
ülést is tartott, melynek fő napirendje az Okány-
Sarkadkeresztúr Közoktatási Intézményfenntartó  
Társulás 2008-2010. évi gazdálkodásának  

 
átvilágításáról szóló könyvvizsgálói jelentés 
ismertetése volt. A könyvvizsgálat fő kérdése, hogy 
a működéshez kapott alap normatíva mellett az 
Okányi Önkormányzatnak a havonta átutalt 2,5 -3 
millió forint átutalása indokolt volt-e. A jelentés 
megállapította, hogy a kimutatások szerint a 
Sarkadkeresztúri Általános Iskola és Óvoda 
működtetéséhez indokolt és jogszerű volt a gesztor 
intézmény részére átutalt összeg.  
 
A képviselő-testület tagjai indítványára zárt ülés 
keretében a polgármesternél kezdeményezték az 
alpolgármester visszahívását. E tekintetben titkos 
szavazással Hunyadyné Cserge Mária 
alpolgármesteri tisztsége 2011. április 14. napjával 
megszüntetésre került.  

****** 
A 2011. április 21-én tartott soros ülésen első 
napirendi pontként a képviselő-testület a 
polgármester lejárt határidejű határozatokról és a 
két testületi ülés között hozott döntésekről szóló 
jelentését hallgatták meg. 
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● Lejárt határidej ű határozatok a következők: 
 
78/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület csatlakozott Békés 
Megye Önkormányzata közös földgáz beszerzésére 
vonatkozó felhíváshoz. A határozat megküldésre, a 
szindikátusi szerződés pedig aláírásra került. 
 
79/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy Békés Megye Képviselő-testülete csatlakozzon a 
KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz.  
 
80/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület elfogadta a Közép-
Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását. A 
polgármester a szándéknyilatkozatról értesítette a 
Társulás Elnökét.  
 
81/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület, mint a Közép-Békési 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja 
hozzájárult ahhoz, hogy a Társulás a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program – aradi víz átvezetését 
figyelembe vevő – ún. II. változatának kidolgozása 
érdekében több társulás által megalakítandó társulások 
konzorciumának megalakításában részt vegyen, 
valamint az ún. II. változat kidolgozásakor a település 
vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális 
ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.  
 
84/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata megkeresése alapján 
hozzájárult ahhoz, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
üzemeltetésében lévő és a Közép-Békési Regionális 
Rendszer részének tekintendő vízművek leselejtezésre 
és lebontásra kerüljenek. Továbbá a képviselő-testület a 
vízművek, továbbá korábban a Békési úti körforgalom 
építésének területbiztosítására már leselejtezett, a 
békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban felvett vízmű, 
valamint legelő ingatlanokban meglévő tulajdonrészéről 
ingyenesen lemondott Békéscsaba Megyei Jogú Város 
javára. 
 
85/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület hozzájárult a Sarkad 
és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításához. 
 
91/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület a Keresztúr Nevű 
Települések Találkozójával kapcsolatosan döntött. 
Felkérte Szilágyi Zoltánt és zenekarát, valamint 
Szappanos Gáborné nótaénekest, hogy fellépésükkel 
Sarkadkeresztúr községet képviseljék. A testület 
határozott továbbá abban is, hogy a találkozón 
résztvevők saját költségen vegyenek részt. A képviselő-
testület lehetővé tette azt is, hogy a találkozó szombati 
napján a községből többen vehessenek részt. A 

találkozón való fellépés lehetőségét Szilágyi Zoltán 
és zenekara 2 fővel, valamint Szappanos Gáborné 
nótaénekes tisztelettel elfogadta. A 4 napos 
rendezvényen a megkérdezettek közül 22 fővel 
vesznek részt, melyből az Eu kvízen 3 fő gyermek 
és 1 kísérőjük is jelen lesz. Kis csúszással a 
delegáció létszáma, valamint a szükséges 
információk a rákoskeresztúri szervezőknek 
megküldésre került. A Keresztúri Hírek hasábjain a 
felhívást megjelentettük a szombati lehetőségről.  
 
94/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi 
határozatával a képviselő-testület a 
Sarkadkeresztúri Református Szociális Központ 
részére a házi segítségnyújtásban lévő gondozottak 
részére 500.- Ft/adag étkezési térítési díjat állapított 
meg. A szerződés megkötésére nem került sor, 
mivel a Szociális Központ a döntést követő napon 
jelezte azon szándékát, hogy ebbe az árba foglalva 
az önkormányzat gépjárműve szállítsa ki a 
külterületekre az ebédet. A képviselő-testület a 
kéréstől elhatárolódott, egyöntetű véleményként 
közölte, hogy kiszállítással, a kedvezmény nélküli 
549.- Ft/adag árat tudja biztosítani.  
 
A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
● 2011. április 6. Cséffa – Románia – A HURO 
projekttel –szennyvíztisztító telep létesítése- 
kapcsolatos egyeztetés, és a megvalósítás 
lehetséges alternatíváinak megbeszélése. 
Ugyanezen a napon, ugyanebben az ügyben a 
békéscsabai OTP-vel megbeszélést folytattunk a 
pénzügyi támogatások tekintetében. 
 
● 2011. április 13-án a Községi Könyvtár 
épületében a falugazdász - működési feltételeinek 
javítása érdekében kisebb informatikai fejlesztés 
végrehajtására került sor, melynek köszönhetően a 
kisteremben is lehetőség van internet elérésre. 
Ennek köszönhetően a településen élő 
mezőgazdasági ágazatban érintettek kiszolgálásán 
is javítottunk – gondolva itt a különböző 
támogatások igénylésére, amely szinte csak 
interneten bonyolíthatók le. 
 
● 2011. április 16. Sarkadkeresztúr –vetőmagosztás. 
A „Minden Gyerek Lakjon Jól” Alapítvány 
programjához csatlakozott Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzata a 2011. évben. A program 
kiírásának megfelelően a településen élő legalább 
kettő vagy több gyermeket nevelő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
családok kerülhettek támogatásra. Az érdeklődés 
jónak mondható, mivel a megszólított 55 családból 
48 család megjelent és átvette a vetőmag adományt.  
 
● 2011. április 21-én, Geszten a Sarkad és környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás ülése került 
megtartásra, ahol a kitűzött napirendi pontok 
mellett a Sarkadi Munkaügyi Központ 
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tájékoztatóját hallgathatták meg. A beszámolót 
Domokos Zoltán a munkaügyi központ vezetője tartotta. 
Beszámolt a Munkaügyi Központ I. negyedéves 
munkájáról, valamint tájékoztatást adott arra 
vonatkozóan, hogy a munkaügyi központ szervezésében 
a májusi hónapban kimondottan pályakezdő fiataloknak 
és több éve regisztrált álláskeresőknek állásbörzét 
tartanak. Ennek tekintetében TÁMOP program 
keretében Eu-s támogatás várható az elkövetkező 
időszakban. A programhoz kapcsolódik még, hogy a 
foglalkoztatásba előre láthatóan bevonhatóak lesznek a 
csökkent munkaképességű emberek (rehabosok). 
Konkrétumot ez ügyben még nem tudott mondani.  
 
● Autóbuszmegálló káresemény: a 2011. február 25-én 
történt „Kónya-bolti” baleset ügyében – a 
biztosítótársaság az önkormányzat kezdeményezésére 
felvette Hivatalunkkal a kapcsolatot. Helyszíni szemlét 
követően a káresemény jegyzőkönyvezésre került 
március 29-én. Az ügy továbbra is folyamatban van. 

***** 

A képviselő-testület második napirendi pontként az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési terv teljesítéséről 
és az előző évi adóbevétel teljesítéséről szóló 
beszámolókat tárgyalta meg.  
 
A 2010. évi költségvetésről szóló rendeletben a kiadási 
főösszeget 364.056.537.- Ft-ban, a bevételi főösszeget 
364.410.712.- Ft-ban hagyta jóvá a képviselő-testület.  
 
A 2010. évi adóbevételek alakulásáról: 
       ezer forintban 

Adónem 
megnevezése 

Éves 
előírás 

Tényle-
ges 

bevétel 

Teljesí-
tés 
% 

Kommunális adó 5.432 4.369 80,4 
Iparűzési adó 4.091 4.117 100,6 
Gépjárműadó 5.577 4.497 80,6 
Késedelmi pótlék - 180 - 
Ö s s z e s e n : 15.100 13.163 87,2 
   
Adókivetések, adózók köre: 
 
I. Gépjárműadó: 
- Feldolgozott kivetések száma:  475 db 
- Nem kedvezményes gépjármű  233 db 
   - kedvezményes gépjármű  180 db 
   - m e n t e s  gépjármű (mozgáskorl.)   62 db 
 
- Gépjármű fajta szerinti csoportosításban: 
   - személygépjármű:   384 db 
   - tehergépjármű:     21 db 
   - motorkerékpár:     15 db 
   - pótkocsi:      47 db 
   - utánfutó:        8 db 
Gépjármű összesen:   475 db  
Gépjármű adóztatás módja: 
- önsúly + raksúly 50 %:      76 db 
- teljesítmény alapján.   399db 
  

II. Kommunális adó: 
- Feldolgozott kivetések száma:  776 db 
- Adótárgy jellege: 
   - építmény:    760 db 
   - telek:      16 db 
- Használat típusa:    
   - tulajdonos:    772 db 
   - haszonélvező:        1 fő 
   - bérlő:        3 db 
 

III. Helyi ipar űzési adó: 
A benyújtott bevallások feldolgozása határidőre 
megtörtént. 2009. évre bevallott adó összege: 
4.090.900.- Ft. 
 

Adófizetők köre: 
                                                                     ezer forintban                                                            

Adóbevallás 
típusa 

Bevallás 
sz. db 

Adó 
összege 

Megosz-
lás % 

Társaságok, 
vállalkozók 

50 2.975  72,7 

Őstermelők 62 1.116 27,3 
Év közben kezdő 
bevallása 

2 1 0 

Záró bevallás 6  0 0 
Ö s s z e s e n :  4.091 100,0 
 
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. 

***** 

Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület a 
település vagyoni helyzetéről, humánerőforrás 
összetételéről szóló napirendet tárgyalta meg. A 
testület számot kapott a főfoglalkozású dolgozók 
iskolai végzettségéről, valamint tájékozódhattak az 
önkormányzati vagyon összetételéről (föld, gépek, 
ingatlanok, tárgyi eszközök).  
 
A bejelentések között a képviselő-testület 
foglalkozott a 2011. július 15-16-án tartandó 
falunapi programtervezettel. Július 15-én pénteken 
– Gurzó Gábor vállalkozó és társai 
kezdeményezésére – ún. „Rock Buli’ megtartására 
kerül sor, melyen fellép helyi kötődésű együttes. Az 
est sztárvendége a Mobilmánia rockzenekar (volt P-
Mobil együttes). Július 16-án az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően kerül megrendezésre 
a Falunap, ahol az est sztárvendégeként  „Bódi 
Guszti és a Feketeszemek” lép fel.  
 
A képviselő-testület döntött a folyamatban lévő 
pályázatok sorsáról. A megnyert pályázatok kiírása, 
valamint az önerő biztosítása a jelenlegi 
költségvetés számára nagy terhet okoz, ezért el 
kellett gondolkodni azon, hogy mely pályázatok 
megvalósítását támogatja az önkormányzat. Ennek 
tudatában a képviselő-testület: 
1./ Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése tárgyában beadott 
pályázat végrehajtását felfüggeszti. 
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2./ A falufejlesztés – falumegújítás pályázat 
végrehajtását az MVH-val történő egyeztetésig 
felfüggeszti. 
3./ A Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyában 
benyújtott pályázat alapján a beruházást megkezdi.  
4./ A szennyvíztisztító telep építése tárgyában 
benyújtott pályázat alapján a beruházás megkezdését 
előkészíti. 
5./ Sarkad – Sarkadkeresztúr településeket összekötő 
kerékpárút építése tárgyában benyújtott pályázat 
alapján a beruházást megkezdi. 
6./ A belvízrendezés tárgyában benyújtott pályázat 
alapján a beruházás megkezdését előkészíti. 
7./ Az Általános Iskola felújítása tárgyában 
benyújtott pályázat alapján a beruházás megkezdését 
előkészíti. 
8./ A sportcsarnok és napközi konyha napkollektoros 
használati melegvíz ellátásának megvalósítását 
előkészíti. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen döntött az új 
alpolgármester személyéről. A testület titkos 
szavazással a polgármester javaslatára Megyesi 
Tibor képviselőt választotta meg alpolgármesternek. 
Ezzel egyidejűleg Megyesi Tibor Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnöki tisztsége megszűnt. A 
bizottság új elnöke Baracsi Marianna, tagjai: 
Hunyadyné Cserge Mária és Károlyi Mihályné.   
 

 
 

Snufi, a művész-bűvész 
 

A BIBUCZI Gyermekszínház bemutatója pályázati 
támogatás segítségével 

Ebben az évben Sarkadkeresztúron is folytatódott a 
BIBUCZI Gyermekszínház öt foglalkozásból álló 
előadássorozata, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új 
Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-3.2.11/10/1. 
számon meghirdetett , „Az a csodálatos zene, azok a 
csodálatos hangszerek” című nyertes pályázatuknak 
köszönhetően. A tanév első felében lebonyolított két 
színházi előadást (Nagyotmondó Tóbiás, Póruljárt 
krampusz) és az azt követő beszélgetést, valamint a 
fafúvós és rézfúvós hangszereket bemutató interaktív 
koncerteket most két újabb foglalkozás követte. A 
hangszerbemutató második részében újabb fúvós, 
pengetős, húros hangszerekkel találkozhattak a 
gyermekek, vidám dalokon keresztül bemutatva és 
kipróbálva azokat. 
 
A mesejátékok sora a korábbi szerzők: a BIBUCZI 
együttes -Pete László legújabb darabjával, a „Snufi, a 
művész-bűvész” című foglalkozásával folytatódott. A 
mese a Parádé Nagycirkuszban játszódik, s nagyon jól 
példázza, hogy az akarat és az ész csodát tehet, hiszen a 
cirkuszból igazságtalanul és mondvacsinált okból 

kirúgott Snufi-bűvész, furfangos módon 
megleckézteti a cirkuszban dolgozó „volt” 
kollégáit. A humoros történet végén a nagy 
nevettető Naspolya bohóc, a kissé együgyű 
erőművész Lapaj, a „kamu állatidomár” Snájdig 
Sanyi, valamint a cirkusz igazgatója Cvekedli 
doktor kénytelenek belátni, hogy a rafinált Snufi-
bűvész túljárt az eszükön. A gyermekek fülig érő 
szájjal veszik tudomásul, hogy a mesében 
szerencsére minden jóra fordul, az igazság és az ész 
győzedelmeskedik az igazságtalanság és gonoszság 
felett. A cirkuszi, vásári színes forgatagot, a mese 
zeneszerzői színes, a zenei stílusok sokféleségét 
felsorakoztató dalokkal igyekeznek érzékeltetni. A 
pályázatnak köszönhetően a BIBUCZI 
Gyermekszínház összesen 220, az általános iskolai 
és óvodai ének-zene oktatást kiegészítő előadást, 
szakköri foglalkozás tarthat meg a tanév folyamán. 
Hasonló lehetőségekre nagy szükség lenne a 
későbbiekben is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉV HANGJA: 
„Az év hangja a Sarkadi Kistérségben” elnevezésű 
szavalóverseny döntőjében a következő 
eredmények születtek iskolánk képviseletében: 
Tóth Dávid 8.o:   1. helyezett 
Sárosi Vanessza 5.o:  1. helyezett 
Nagy Eszter 2.o:  3. helyezett 
Márta Fruzsina 8.o:  4. helyezett 
Szilágyi Rudolf 3.o: 4. helyezett 
Kónya Anett 3.o:  6. helyezett 
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekért és 
felkészítő tanáraiknak, Szekeres Károlynénak, 
Nagy Sándornénak, Prónai Melindának lelkes 
munkájukért. 

 

 
Fizibusz: 
Április 7-én 14 órakor a 
napközi konyha ebédlőjében 

egy interaktív előadást láthattak a 
fizika iránt érdeklődők az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia 
Suli csapata (Tóth Pál) jóvoltából. Kivételes 
szerencse, hogy a nagy leterheltség mellett éppen 
iskolánkat választották helyszínül. Köszönjük a 
konyhának, hogy helyet adott ennek a műsornak és 
Gombkötő Lajosnénak a szervezést. 
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Adomány: 
Iskolánk adományt kapott a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől: zöldborsó konzerv, joghurt, fagyipor, 
nápolyi, bébiétel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Német témahét: 
Első alkalommal került megrendezésre iskolánkban a 
„Német hét”. Tanulóink megismerkedhettek a német 
nyelvű országok szokásaival, hagyományaival, 
történelmével, földrajzával, gasztronómiájával. Vegyes 
csapatokat alkotva mérték össze nyelvi tudásukat, 
ismeretüket. Előzetes feladatként plakátot készítettek 
egy-egy városról, amit néhány mondatban be is 
mutattak a többieknek. Az országismereti délutánon 
földrajzi tudásukat mérték össze. A sportdélutánon 
kipróbálhatták magukat a Bundesliga sztárjaiként. A 
bevonuláshoz megfelelő indulót is kellett választaniuk. 
A nyelvi délutánon játékos feladatokkal tették próbára 

eddigi 
szókincsüket. 

Zárásként 
idevarázsoltuk 

az Oktoberfest 
hangulatát és 

közös 
virslizéssel, 

gyömbérezéssel 
(sör helyett) 
koronáztuk meg 
ezt a hetet.  
 
 
 
 
 

 

Katasztrófavédelmi vetélkedő 
Április 28-án a szabadkígyósi kastélyarkban került 
megrendezésre a Békés Megyei Ifjúsági 
Katasztrófavédelmi Verseny. Öt nyolcadikos tanuló 
vett részt a felkészülésben és a megmérettetésben: 
Fazekas Efraim, Márta Fruzsina, Patkás Róbert, 
Tóth Dávid, Szabó Mózes. A gyerekek munkáját 

segítette 
Sztancs 

József és 
Csotyéné 

Baráth 
Erzsébet. A 

versenyen 
elméleti és 

gyakorlati 
feladatok 

voltak: 

nyúlgátépítés, 
sérült 
kimentése 
veszélyes 
területről és 
annak 
ellátása, sötét 
folyosón való 
áthaladás 
irányítással, 
hulladékszelektálás, tűzoltáshoz való előkészülés 
(tömlőgurítás és összeszerelés).  
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A gyerekek méltó-
képpen 

helytálltak, húsz 
csapatból az 
előkelő hatodik 
helyen végeztek. 
Ezúton is 
gratulálunk nekik 
és felkészítőiknek. 

 
„Fizika +”  verseny március 22-én zajlott le, 
eredményhirdetése április 28-án volt. Ez a verseny a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei iskolák versenye. Az 
első helyet megszerző tanuló részt vehet az Öveges 
Verseny országos fordulóján. Két tanulóval neveztünk: 
Kellner Nóra és Nagy Nelli. Mindketten szépen 
teljesítettek. Nagy Nelli 4. helyezést ért el. Meg kell 
említenünk, hogy az első helyezettől (120 pont) Nelli 
mindössze 3 hibával, 10 ponttal maradt le.  
 

Öveges József Fizika Verseny 
A második forduló április 5-én került megrendezésre 
Békéscsabán a Belvárosi Általános Iskolában, amelyen 
mindössze 9 tanuló vett részt a megyéből. Nagy Nelli 
remek teljesítményt nyújtott, eredményéről április 28-án 
értesültünk. Az ország minden részéről, a legkiválóbb 
iskolákból is jöttek versenyzők (Pl. Fazekas Mihály 
Fővárosi Gyakorló Iskola, Debreceni Református 
Kollégium Dóczi Gimnáziuma, Miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium). Nelli az 1. helyezett pontszámának 68 %-
át teljesítette. Ez mindenképpen remek teljesítmény. 
 

Hagyományőrző Matematika Verseny: 
Április 20-án Sarkadon rendezték meg, melyen iskolánk 
5 tanulóval képviseltette magát: Képe Tibor, Kónya 
Vivien, Kellner Nóra, Márta Fruzsina, Nagy Nelli. 
Mindenki szépen dolgozott, Nagy Nelli a 2. helyen 
végzett a nyolcadikosok között. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítő tanáruknak Gombkötő 
Lajosnénak mindhárom versenyhez. 
 

Júniusi étkezési térítési díjak befizetése: 
2011. május 23-27-ig tart. 

 

 
 
 

 
Április 5-én ismét 
a BIBUCI 

gyermekszínház 
szórakoztatott 

bennünket, egy 
zenés előadással. 
Az előadás címe: 
„Sunfi, a művész 
bűvész” volt. 

 

Április 6-án, a hagyományokhoz híven, a tanító 
nénik ellátogattak a nagy-középső csoportba, hogy 
megismerkedjenek a leendő első osztályosokkal. 
Megfigyelhették a gyerekek játékát, tevékenységét, 
érdeklődésüket, és aktivitásukat. Vizuális nevelés 
keretén belül tavaszi képet készítettek: vágtak, 
papírt gyűrtek, ragasztottak. A tevékenység célja a 
kézügyesség és a finommotorika fejlesztése volt. 
Sokféle tevékenységet végeztek a gyerekek a 
délelőtt folyamán. Mindenki talált az 
érdeklődésének megfelelőt. A gyerekek örültek, 
hogy megismerhették leendő tanító nénijüket, 
Szekeresné Erika nénit. 
 

 
 
Április 13-án a „Pitypang” bábszínház előadását 
néztük meg. 
Április 14-én és 15-én húsvéti játszóházat 
szerveztünk a Községi Könyvtárral közösen, 
melyre meghívtuk a szülőket és a nagyszülőket is. 

Ezúton is 
szeret-

nénk 
megkösz

önni 
Puskásné 

Juliká-
nak, 

hogy 
helyet 

biztosí-
tott számunkra. Húsvéti díszeket készítettünk 
különféle technikával: festéssel, szalvéta ragasztás-

sal, 
színes 

karton-
ból 

szalvéta,- 
és tojás- 

gyűrűt 
készítet-

tünk. 
Csávásné 
Horváth 

Anikó süteménnyel kedveskedett a gyerekeknek és 
a felnőtteknek. A fiúk elmondták a locsoló verset és 
meglocsolták a lányokat, a lányok pedig csoki 
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tojással kedveskedtek nekik. Sikeres volt a játszóház 
megvalósítása, mert céljainkat elértük.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évek óta egyre nagyobb a családok érdeklődése az 
óvodai rendezvények iránt, melynek oka a 
gyermekközpontú és érdekes, újszerű programok 
bevezetése. Ezek az alkalmak erősítik az óvoda és a 
család kapcsolatát, a gyerekek családtagjaihoz való 
kötődését, és megalapozza a szeretet, és összetartozás 
érzését. Lehetőség adódik olyan szociális kompetenciák, 
mint az együttműködés, társas magatartás, 
alkalmazkodó készség, együtt alkotás öröme, tolerancia, 
megalapozására. Fontos számunkra a partner 
kapcsolatok ápolása. Vendégeink részesei lehettek egy 
hangulatos délelőttnek, ahol jó példáját láthatták annak, 
hogy sokan-sokféle családok, emberek milyen 
kellemesen tölthetik el együtt az időt. Jó példát mutatva 
arra, hogy a falunkban élő emberek milyen jól tudnak 
együtt kikapcsolódni, és hasznosan eltölteni néhány 
kellemes órát. Igyekeztünk az óvodánkba járó 
gyermekeket ráhangolni a Húsvéti ünnepekre, a 
hagyományok ápolásával, felelevenítésével. Az újszerű 
és változatos technikák, életkoruknak megfelelő 
tevékenységek biztosítják számukra a sikerélményt.  
Áprilisban Fábián Emesééknél voltunk „nyuszilesen”, 
ahol a nyuszikon kívül másfajta állatot is láthattunk: 
bárányokat, kiscsibéket, tengeri malacot és 
vadászgörényt. Ilyésné Esztike is meghívott bennünket 
„bárány,- és nyuszi simogatásra” hozzájuk.  
 
Mondanunk sem kell, hogy nagy élmény volt minden 
gyermek számára ez a két nap. 

 
 
Változatos, érdekes ötleteink újszerű élményekhez 
juttatják a gyerekeket, közelebb hozva őket az 
állatokhoz, megalapozva a környezettudatos 
magatartást.  
 
Húsvét előtt, 22-én, az Idősek klubjába látogattunk 
el. A fiúk locsoló verset mondtak és meglocsolták a 

mamákat, 
néniket, 

az Idősek 
klubja 

dolgozó-
it, ők 

pedig 
süte-

ménnyel, 
csoki-

tojással 
üdítővel kínálták meg a gyerekeket. Célunk a két 
intézmény közötti kapcsolat erősítése, és 
tudatosítani a gyerekekben, hogy szeressék és 
tiszteljék az időseket, a felnőtteket. 
 
Május 6-án a szülőkkel együtt egy szép napot 
töltöttünk el a Gyulai városerdő Erdei óvodájában. 
Először az óvodás tanösvényen Hajdú Imre 
gondnok végig vezetett bennünket, közben nagyon 
sokféle növénnyel megismerkedtünk. Minden 
növénynek elmondta a hasznát is, és olyan dolgokat 
tudtunk meg egy-egy növényről, amit eddig nem is 

gondo
ltunk.  
Ami-

kor 
vissza

ér-
tünk a 

több 
mint 
egy 
órás 
ki-

rándulásról, már be volt fűtve a kemencébe, és sült 
a finom kenyérlángos. A gyerekek megnézhették, 
hogy milyen a kemence, hogyan sül benne a sok 
finomság. Még énekeltünk is egyet a kemence 
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mellett: „Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis 
Bence…”  

Miután jól 
laktunk, a 
játszótéren 
játszhattak 

a 
gyerekek. 

Lehetett 
mászókáz-

ni, 
libikókáz-

ni, focizni, 
aszfalt 

rajzolni… Kinek, mihez volt kedve. Eközben már a 
kemencében újra 
sült valami 
finomság: a 
többféle ízesítésű 
pizza. Mert a jó 
levegőn megint 

megéheztünk. 
Két órakor egy 
rendhagyó anyák 
napi ünnepséget 

tartottunk. 
Előkerültek a 
szép ajándékok, 
és egy-egy kis 
verssel, dallal 

felköszöntöttük 
az anyukákat és 
a nagymamákat 
anyák napja 

alkalmából. 
Ezután ismét egy 
kis közös játék 

következett, majd elfogyasztottuk a finom pizzát, és 
négy órakor elindultunk haza. Úgy gondoljuk, hogy egy 
emlékezetes, kellemes napot töltöttünk el ezen a szép 
helyen. Reméljük, lesz rá lehetőség, hogy 
megismételjük. 
 

 
Húsvéti Játszóház 

Április 14-én, csütörtökön, 15-én, pénteken, az 
óvodások részére játszóház volt a Községi 

Könyvtárban 
HÚSVÉT 

jegyében. A 
játszóház 

elején 
beszéltek a 
húsvétról, a 

húsvéti 
népszokások-

ról.  Az 
óvónők és a 

gyermekek hangulatkeltő műsorral is 
kedveskedtek a megjelenteknek. Majd a fiúk 
(kicsit félve) locsolóverset mondtak, és jelképesen 
meglocsolták a lányokat, amit a lányok csoki 

tojással 
jutalmaz-

tak. 
Ezután 

került sor 
a 

különböz
ő 

tevékeny-
ségekre, 

ragasztottak festettek, így az elmaradhatatlan 
tojásfestésre, díszítésre, de készült gipszből, 
szalvétából húsvéti falikép, ajtódísz. Az elkészített 

alkotáso-
kat 

mindenki 
hazavi-

hette. 
Mindkét 
délelőtt 

kelleme-

sen, jó 
hangulat-
ban telt. 
 

„Az 
embernek 

alapvetően 
joga van a 

szabadsághoz, 
egyenlőséghez, és a megfelelő életfeltételekhez 

olyan minőségű környezetben, 
amely emberhez méltó és 

egészséges életre ad lehetőséget.” 

„VÉDD A 
KÖRNYEZETED!” 

Környezetvédelmi rajzpályázat! 
Óvodások részére 
A pályázat célja: 

A gyerekek környezet- és természettudatos 
látásmódjának kialakítása, fejlesztése. 

Nevezési feltételek 
A gyermek mutassa meg azt, hogy mivel járul 
hozzá a környezetvédeleméhez, a természet, 

megóvásához! 
A pályamű címét, az alkotó nevét, életkorát, a rajz 
hátoldalán kérjük feltüntetni. 
Beadási határidő: 2011. május 23. (hétfő) 
A beérkezett munkákat zsűri értékeli! 
Bármilyen technikával készült alkotásokat 
elfogadunk. A pályázattal kapcsolatos bővebb 
információ a Községi Könyvtárban! A beadott 
rajzokból kiállítás készül! 
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A kreatív és a legötletesebb alkotásokból képeslapot 
készítünk! 

                    Sikeres pályázást, jó munkát!  
 
" A világ csak akkor lehet jó és tiszta, ha életünk is jó és 

tiszta " 
(Vivekánanda) 

2011. május 6-án 17 órai kezdettel, a Szabad Generáció 
Alapítvány „Az egészséges életmód a mindennapi 
életünkben” címmel előadást szervezett a Községi 
Könyvtárban. A Szabad Generáció Alapítvány civil 

szervezetnek 
az alapító 

elnöke 
Germán 

János. Az 
előadást 

Kökény Tibor 

egyetemi 
tanár 
tartotta. 
Témája: az 
egészséges 
étrend, a 
mindennapi 
mozgás, 
étkezés, és az egészséges életmód kialakítása. Az 
előadáson 55 fő vett részt. Az előadás jó hangulatban és 
nagy érdeklődéssel telt. Az előadás után a hátrányos 
helyzetű gyerekek szüleinek az alapítvány 2000,-Ft-os 
étkezési utalványt osztott szét. 
 

Locsolkodás az Idősek Klubjában 
Nagy örömmel vártuk április 22-én óvodásainkat. A fiúk 
meglocsolták a mamákat, mindenki elmondta a locsoló 
verset, a lányok pedig elkísérték őket. Minden 
gyereknek piros csokitojással, üdítővel és sós 
süteménnyel kedveskedtünk. Szeretnék továbbra is jó 
kapcsolatot ápolni. Köszönjük az óvoda dolgozóinak és 
az óvó néniknek a kedveskedést.  
 

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS 
Május 3-án a 3. osztályos gyerekek anyák napi műsorral 
köszöntötték az Idősek Klubja mamáit és dolgozóit. 
Régóta tartjuk a kapcsolatot az iskolával és mind az 
idősek, mind a gyerekek már várják a találkozást. 
Nagyon szép verseket és dalokat hallottunk tőlük, és 
meghatódva tapsoltunk a gyerekeknek. A szép műsorért 
cserébe őket is megvendégeltük. Köszönjük nekik, és 
nem utolsó sorban felkészítő tanáruknak, Nagy 
Sándornénak. 
        Idősek Klubja dolgozói és gondozottjai 
 

Szemeteskukák 
 
Az önkormányzat a településen megépített kerékpárút 
mellé több helyen helyezett ki szemétgyűjtőt. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy nem használják az edényeket, hanem 

továbbra is szétdobálják a szemetet. Kérjük a 
lakosságot, hogy a szemetet lehetőség szerint a 
kihelyezett személygyűjtőkbe helyezze el. 
KÖSZÖNJÜK!!! 
 

F E L H Í V Á S 
Ingatlanok rendben tartására! 

 
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 
szíveskedjenek lakókörnyezetük rendben tartására 
nagyobb figyelmet fordítani. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy több üresen álló porta környezete 
nincs megfelelően gondozva, nem beszélve azokról 
a portákról, ahol még laknak is. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a 1993. évi III. törvény január 1-jei 
módosítását követően a bérpótló juttatásban 
részesülőknek az előzőekben leírtak kötelezően 
ellátandó feladat. Amennyiben a lakókörnyezet 
elhanyagolt, gazos, szeméttel felhalmozott, az 
esetben a BPJ, mint ellátás megszüntetésre kerülhet.  
 

Elektronikai hulladék begyűjtése 
 
A Polgármesteri Hivatal a Trenalux Hungária Kft-
vel közösen hulladékká vált elektromos és 
elektronikai hulladékok díjmentes elszállítását 
szervezi. Ezek lehetnek: 
- háztartási kis- és nagy gépek (hűtőberendezések, 
mosogató és mosógépek, porszívó, vasaló, 
kenyérpirító), 
- informatika és távközlés (számítógép (asztali, 
hordozható, nyomtató, telefon, fax, mobiltelefon, 
másoló berendezések, monitorok) 
- szórakoztató elektronika, barkácsgépek 
(televízió, rádió, hifi, erősítő, játékkonzol és 
tartozékai, fúrógép, fűnyíró, hegesztő 
berendezések) 
- világító berendezések (armatúrák, lámpatestek, 
fénycsövek, izzók) 
Egyéb elektromos berendezések (elektromos 
mérőműszerek, termosztátok, elemmel működő 
berendezések, gyártás során keletkezett elektronikai 
selejt és minden egyéb elektromos berendezés, ami 
fent említett kategóriában nem található meg.  
Az elszállítás 2011. május 20-án, pénteken 
délelőtt fog megtörténni. Kérjük a Lakosságot, 
hogy ezen időpontig munkaidőben szíveskedjenek 
az ilyen jellegű hulladékaikat a Polgármesteri 
Hivatal udvarára beszállítani.  Aki a szállításról 
nem tud gondoskodni, az a településgazda 
irodájában szíveskedjen ez irányú igényét 
bejelenteni.  
 

Békés Megyei Vízművek Zrt. rekonstrukciós 
munkái 

 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. az elkövetkező időszakban, 
ütemezve végzi községünkben az ivóvíz-hálózati 
csomópontok rekonstrukciós munkáit. Az ütemterv 
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alapján első helyszín a Rákóczi út - Petőfi utca sarok, 
ahol a munkálatok időközben már el is kezdődtek. 
Második helyszín: Rákóczi út – Keleti utca, harmadik 
helyszín: Vörösmarty út – Liszt F. utca, és végezetül 
negyedik helyszín: Vörösmarty út – Hunyadi utca 
kereszteződése. A tervezet alapján minden helyszínen 
hozzávetőlegesen egy hetes munkálatok fognak zajlani. 
Kérjük az érintett területek lakóinak türelmét és 
megértését.  

 

Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
 

         Polgármester ügyfélfogadása:   
hétfő    8.00 - 12.00 
szerda:    8.00 - 12.00 
csütörtök:  13.00 - 15.00 
indokolt esetben ettől eltérhet. 

          Hivatal ügyfélfogadása:   
hétfő - szerda:      8.00 – 12.00 
csütörtök:   8.00 – 16.00 
péntek:    8.00 – 12.00  

       Tájékoztatásul közöljük a hivatal dolgozóinak 
       munkaköri beosztását és elérhetőségét: 
       1. sz. iroda: Bakucz Péter polgármester  
           tel:   572-721 
       2. sz. iroda: Ilyés Sándor jegyző, tel: 572-729 
       3. sz. iroda: Czégény Lajosné ig.főea. titkársági 

ügyek, népesség-nyilvántartás, iktatás, 
hirdetmények, újságszerkesztés,  

            tel: 572-720 
      4. sz. iroda: Mundrucz Marianna pü.főea: 

költségvetés, anyakönyv, 
Kondorosi Mihályné pü.főea: könyvelés, tel: 
572-726 

      5. sz. iroda: Sebestyén Mária adó, tel: 572-723 
      6. sz. iroda: Lukács Istvánné személyügy, ipar, 

kereskedelem, vállalkozás, tel: 572-722 
      8. sz. iroda: Dr. Ruzsa Nikoletta szociális és 

gyámügyek,  tel: 572-725 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálesetek:  Balogh Imréné (Patkás Rozália 1931), 
Fekete Gáborné (Szappanos Róza 1934), Császti 
Mihályné (Czégény Zsuzsanna 1921), Sas Sándor 
(1942), Nyemcsok Jánosné (Bujdosó Mária (1946), 
Bakos Sándorné (Kovács Zsófia (1934), Pardi 
András (1934) 
Születések: Gál László és Laczkó Erzsébet lánya 
Dzsenifer Zsanett, Rostás József és Szitás Hajnalka 
lánya Zsófia 

S P O R T 

Labdarúgás: 
Sarkadkeresztúr – Elek   0 : 1 
IFI:     1 : 0 
Góllövő: Valki László 

Kunágota – Sarkadkeresztúr  1 : 2 
Góllövő: Ördögh M, Erdős S. 
IFI:     2 : 1 
Góllövő Puskás Pál 
Gerla – Sarkadkeresztúr   1 : 0 
IFI:     7 : 1 
Góllövő: Molnár M. 
Sarkadkeresztúr – Tarhos  1 : 2 
Góllövő: Erdős S. 
IFI:     3 : 2 
Góllövő: Molnár M. /2/, Hortay B. 
Kaszaper – Sarkadkeresztúr   2 : 1 
Góllövő: Csige T. 
IFI:     4 : 1 
Góllövő: Molnár M. 
Sarkadkeresztúr – Újkígyós  1 : 1 
Góllövő: Ördögh M. 
IFI:     2 : 2 
Góllövő: Szabó M., Csige Z. 
 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 
 

Magyar Testvéreink! 
Az elkövetkező hetekben a Jobbik Ifjúsági 
Tagozatának első országos akciójának 
lebonyolítására kerül sor. Egy olyan 
kezdeményezésből fogunk hagyományt teremteni, 
amely mellett minden nemzetben gondolkodó 
magyar ember büszkén kiállhat. Olyan erdélyi 
fiataloknak gyűjtünk az elkövetkezendő hetekben 
könyveket és tanszereket, akik a legkülönbözőbb 
okok miatt nem, vagy csak nagyon korlátozottan 
juthatnak hozzá magyar nyelvű tankönyvekhez, 
szépirodalmi alkotásokhoz, vagy a tanuláshoz 
alapvetően szükséges eszközökhöz. Azt gondoljuk, 
nem kell különösebben magyaráznunk milyen 
fontos dolog, hogy a határokon kívül rekedt fiatal 
testvéreink a magyar nyelvű könyvekből 
tanulhassanak és meríthessenek erőt ahhoz, hogy 
megmaradhassanak magyarnak egy idegen 
országban. A gyűjtés után a könyvek először 
Debrecen városába kerülnek, majd onnan június 17-
én indul útnak az általunk összegyűjtött könyvekkel 
megrakott teherautó Erdélyországba a Wass Albert 
Emléktúra keretén belül. A gyűjtőakció május 1-jén 
indul és egy hónapon át fog tartani. Ne feledd, 
minden egyes könyvre égetően nagy szükség lehet 
odakint! Juttassunk ki annyi könyvet a határon, 
hogy mindenki számára – legyen az magyar, vagy 
román – világossá váljon odaát: a Gúnyhatár 
Bennünket nem korlátoz, de elszántságunkat növeli, 
hogy minden erőnkkel a Nemzet egyesítésén kell 
fáradoznunk! Sarkadkeresztúron a könyvek 
leadásával kapcsolatban Papp Anikót kell keresni a 
30/21-51-813-as telefonszámon. A könyvek 
leadásának helye: Szabadság tér 5. 
                                   Bajtársi üdvözlettel: 
      Az I. Wass Albert Könyvgyűjtő Akció szervezői 
 


