
 
 
 

 

 

Farsang 

Elmúlt a karácsony és jött a január 

Farsangra készülünk, itt a február. 

Tánccal temetjük a telet, 

Jönnek a vidám napok, hetek. 

Maskarát készítünk a családban, 

arcunkat elrejtjük a bálban. 

Előkerül papír, olló és ragasztó 

A mackómaszk igen kacagtató. 

A dobot, a sípot is elővettük már, 

Hamarosan indulhat a jelmezbál. 

Nagy mulatság lesz e napon, 

A szoknya libbenjen, a láb dobbanjon! 

Minden gyerek pördül-fordul-integet, 

Ezzel búcsúztatják a telet… 
 

DECEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete az év utolsó 
ülését december 17-én tartotta. Első napirendi pont 
a közmeghallgatás volt, melyen községünkből 5 
lakos jelent meg, akik elsősorban a szociális tűzifa 
igényléséről, mint természetben nyújtható szociális 
támogatásról, valamint az önkormányzat pályázati 
lehetőségeiről, a megnyert és a képviselő-testület 
által felfüggesztésre került pályázatokról 
érdeklődtek.  
 
A polgármester által adott válaszadások a feltett 
kérdésekre kitértek, megválaszolásra kerültek. 
Hangsúlyozásra került, hogy az előző képviselő-
testülettől megörökölt közel 10 megnyert pályázat 
közül - nem azért, mert nem fontos - került 
felfüggesztésre 3 pályázat, hanem a pályázati önerő 
pályázathoz történő hozzárendelése jelentős terhet 
jelentett volna pénzügyi szempontból, nem utolsó 
sorban szem előtt- és fontosnak tartva az így is 
alulfinanszírozott önkormányzati költségvetést és 
ezáltal az intézmények likviditásának elkerülését, 
működésének feltételeit megteremtve. A jelenlegi 
képviselő-testület abból adódóan, hogy milyen 
pályázatokat hagy maga után – kérdésre, a válasz 
még lehet, hogy korai, ugyanis a 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozóan a Békés Megye Terület- és 
Településfejlesztéshez szükséges koncepcióhoz az 
elképzeléseit elküldte, viszont a kvótarendszerre 
átalakuló támogatási formákkal a 2014. első 
negyedévében várható tájékoztatás.   
 

 
A közmeghallgatás jegyzőkönyve a 
www.sarkadkeresztur.hu oldalon Közadatkereső 
logóra kattintva, a Döntéshozatal, ülések 
menüpontban érhető el.       
 
Második napirendi pontként a polgármester 
beszámolt arról, hogy lejárt határidejű határozat 
nincs, a két testületi ülés között érdemleges döntés 
nem született. 
 
Harmadik napirendi pontként  a képviselő-
testület elfogadta a 2014. évi munkatervét. 
 
A bejelentések között a polgármester tájékoztatást 
adott arról, hogy a szennyvíztelep műszaki átadás-
átvételéről. Az ütemezésnek megfelelően SBR 
technológiával a kivitelezés műszaki átadás-átvételi 
eljárása november 29-én elkezdődött és 2013. 
december 13-án megtörtént. 
 
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az 
önkormányzat számlájára 21.206.000.- Ft érkezett a 
Belügyminisztériumtól működőképesség megőrzé-
sét szolgáló kiegészítő   támogatás címen. Ebből 
kifolyólag a hátralékos számlákat igyekeztek 
teljesíteni. 
 
A képviselő-testület korábbi ülésén már 
foglalkozott vele, hogy a Sarkadkeresztúrért 
Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Puskás  
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János lemondott tisztségéről, amit a testület a 
128/2013. (IX.26.) sz. önkormányzati határozatával 
elfogadott. Átvizsgálva az alapító okiratát a 
közalapítványnak, megállapítást nyert, hogy a 
kuratórium, valamint a felügyelő bizottság 
tisztségviselőit 5 évente újra kell választani. Ennek 
eleget téve a képviselő-testület 169/2013. (XII.17.) 
sz. határozatával a Sarkadkeresztúrért 
Közalapítvány Kuratórium elnökének Baracsi 
Marianna, tagjainak: Dr. Tóth Albertnét, Balogh 
Jánost és Orodán Istvánt, a Felügyelő Bizottság 
elnökének Diósi Károlynét, tagjainak: Czégény 
Lajost és Bordás Sándort az Alapszabálynak 
megfelelően 5 éves időtartamra választotta meg. 
 
A képviselő-testület 10/2013. (XII.18.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta a szociális 
célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól. 
 
2013. december 23-án 15.30 órai kezdettel a 
Sportcsarnok előtti téren megrendezésre került a 
Falu karácsonya. Az ünnepséget Bakucz Péter 
polgármester nyitotta meg, majd  Hunyadyné 
Cserge Mária Tiszteletes Asszony osztotta meg a 
Karácsonnyal kapcsolatos ünnepi gondolatait. Ezt 
követően a nyugdíjasok karácsonyi dalokat 
énekeltek, illetve a kicsiktől a nagyokig, 
karácsonyra összeállt énekkar egy szép karácsonyi 
műsort adott elő. Az ünnepség zárásaként a 
könyvtár szervezésében a Jókai Színház két 
művésze egy produkcióval szórakoztatta a 
közönséget. A kilátogatókat tepertős pogácsával, 
forralt borral, teával és kaláccsal vendégeltük meg. 
Köszönet mindenkinek, aki ezért az ünnepségért 
tett valamit. Külön köszönet Bordás Sándornak és 
családjának, Pardi Andrásnak és családjának 
(fenyőfa felajánlás) és mindazoknak, akik 
hozzájárultak akár anyagi javakkal, akár szellemi 
tevékenységgel. Köszönet mindazoknak, akik 
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket. 
 

 
 
Kedves Olvasók! 
 
Használja ki a könyvtári 

rendszer előnyeit, vegye igénybe az ODR 
szolgáltatásait! Az ODR – Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer, melynek tagja a Községi 
Könyvtár. A szolgáltatás célja, hogy minden 
állampolgár könnyen és gyorsan hozzájusson a 
könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az 
könyv folyóirat, audovizuális, vagy elektronikus 
dokumentum. Az olvasó kérését azonnal 
közvetítjük ahhoz a könyvtárakhoz, amelyik 
teljesíteni tudja a kérést.  
Tudja-e?Tanuláshoz, kutatáshoz, munkájához 
keresett dokumentumokat könyvtárunkban nem 
találja meg, kérésére az eredeti dokumentumot, 

vagy elektronikus, illetve papírmásolatát az ODR-
en keresztül más könyvtárakból beszerezzük és az 
olvasó rendelkezésére biztosítjuk, Éves szinten a 
Községi Könyvtár a rendszeren keresztül 90-100 
dokumentumot szerez be olvasóinak. 
 

 
 

Táncos télapó 
A „Leg a láb” AMI néptáncosai rendhagyó nyílt óra 

keretében mutatták be eddigi tudásukat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyváró délután 
A karácsonyi ünnepek közeledtével a gyerekek 
mindig lehetőséget kapnak arra, hogy szép kis 
ajándékokat készíthessenek. Így volt ez most is, 
nagy örömmel alkottak. 
 

Idősek Klubja 
Hagyományainkhoz híven iskolánk tanulói 
karácsonyi műsorral kedveskedtek az időseknek és 
az Idősek Klubja dolgozóinak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyi ünnepség 
2013. december 21-én délelőtt karácsonyi műsort 
tartottunk a napközi konyha ebédlőjében. A 4. 

adventi gyertya 
gyújtására a 8. 
osztály közös 
dallal, versekkel, 
Sárosi Vanessza 
és Nagy Eszter 

szavalattal 
készült. Az alsós 
lányok „Hópihe” 

tánccal, a 3-4. osztályosok „Hókirálynő” című 
kedves kis történettel szórakoztatták a nézőket. Az 
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5, 6 és 7. osztály tanulói „Karácsonyi csoda” című 
előadással, Julika néni és Kóra Boglárka egy dallal 
kedveskedtek a jelenlévőknek. A tankerület 
dolgozói is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 
Tóth Edit igazgató kedves szavakkal kívánt boldog 
ünnepeket és új évet a gyerekeknek és az iskola 
dolgozóinak. A Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 30.000.- Ft-ot adományozott az 
iskola tanulóinak, melyből minden gyermeknek 
labdát és csokoládét vásároltunk. Puskás József és 
családja az idén is karácsonyi csomagot készített 
minden tanulónak. A Román Nemzetiségi 
Önkormányzat, Námer Tibor és családja 10-10 kg 
szaloncukrot adományozott az iskolának. 
Köszönjük szépen a gyerekek és az iskola dolgozói 
nevében, hogy ilyen nagy örömet szerezhettünk 
nekik ezen a napon. 
 
Adventre újra elkészült a betlehemi jászol iskolánk 
udvarán. A jászol mellé fenyőfát is állítottunk. 
Ezúton mondunk köszönetet Nagyné Bondár 
Anikónak, Papp Károlynak, Tóth Lászlónak, Kónya 
Csabának és a Kucsera családnak a fenyőfáért. 
 

Színház 
Január 2. hetében 15-15 alsós és felsős tanuló 
látogatott el a Békéscsabai Jókai Színházba, ahol 
Arany János - Zalán Tibor: Toldi című zenés 
mesejátékát tekintették meg. 
 

Szép Magyar Beszéd Verseny 
A Sarkadi Könyvtár által megrendezett versenyen 
iskolánkat Szilágyi Rudolf 6. osztályos és Sárosi 
Vanessza 8. osztályos tanuló képviselte. Szilágyi 
Rudolf II. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és 
felkészítő tanáraiknak Tadanainé Forrás Katalinnak 
és Jováné Baracsi Ildikónak. 
 

Iskolánk alapítványa 2013-ban 122.000.- Ft-ot 
kapott a személyi jövedelemadó számunkra 

felajánlott 1 %-ból. Ezúton köszönjük meg azoknak 
a támogatását, akik alapítványunk javára 
rendelkeztek. Várjuk ebben az évben is a 

felajánlásukat. 
Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért 

Alapítvány 
Adószám: 18393093-1-04 

 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
 
Regionális pénzügyi forrásból Mezőgyán, Sarkad és 
Sarkadkeresztúr települések a közösségi közlekedés 
fejlesztésére összességében 90.209.039 forint 
támogatást nyertek el. A Dél-Alföldi Operatív 
programból nyertes DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001 
azonosító számú pályázat költségvetése 94.956.884 
forint, a támogatás mértéke 95%. Ez a forrás 
biztosítja a pályázat előkészítését, tehát a tervek 
elkészítését, az engedélyek beszerzését, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a 

kötelező nyilvánosság biztosítását, a könyvvizsgálat 
elvégzését, illetve a kivitelezés és a műszaki 
ellenőrzés költségeit. A fejlesztés azt jelenti, hogy a 
buszöblök méretezése a járművekhez igazodva 
készül el megfelelő teherbírással, a peronok 
akadály mentesítve lesznek és a járdakapcsolatok is 
elkészülnek, megkönnyítve a babakocsik és kerekes 
székek közlekedését. A buszmegállókban új várók, 
padok is létesülnek.  
Mezőgyán esetében 5 pár buszmegálló újul meg. A 
község a konzorcium tagjaként 19.683.979 forintos 
beruházást valósít meg 18.699.780 forint 
támogatással. A fejlesztéssel érintett helyszínek: 
Nagygyanté, Alkotmány u. 10. szám előtti, 
Mezőgyán, Széchenyi út 51. szám előtti, 
Mezőgyán, Árpád út 40. szám előtti, Mezőgyán, 
Szalontai út 46. szám előtti valamint Mezőgyán, 
Kossuth u. 60. szám előtti buszmegálló pár. 
Sarkadon 5 pár buszmegálló újul meg. A város a 
konzorcium tagjaként 30.536.593 forintos 
beruházást valósít meg 29.009.763 forint 
támogatással. A kivitelezést a városi tulajdonú 
Podeszt Kft végzi. A fejlesztéssel érintett 
helyszínek: Gyulai út 119. szám előtti, 
Sarkadkeresztúri út 23. szám előtti, Anti út 
Sportpálya és piac előtti, Anti út 17. szám előtti 
illetve az Anti út 1/b. és 14. szám előtti 
buszmegálló pár. 
Sarkadkeresztúr községben 44.736.312 forint 
értékben valósul meg a beruházás, melyhez 
42.499.496 forint támogatást sikerült elnyerni. A 
községben 5 pár buszmegálló újul meg A 
fejlesztéssel érintett helyszínek: a Rákóczi F. u. és 
Vasút u. kereszteződésben található, Vörösmarty út  
7. és 12. szám előtti, Vörösmarty út és Bartók B. u. 
kereszteződésében, Kisnyék Okányi u. 5. szám 
előtti, valamint a Rákóczi F. u. 66. és 69. szám 
előtti buszmegálló pár. 
 

                                               
 
 

 

Tájékoztatás a Járási Földhivatal 
működésének megkezdésér ől. 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2014. január 1. 
napjától a Sarkadi Járási Hivatal szakigazgatási 
szerveként új, önálló hatáskörű és illetékességi 
területű járási földhivatal, a Sarkadi Járási 
Földhivatal Járási Földhivatala (rövidített 
megnevezéssel: Sarkadi Járási Földhivatal) kezdte 
meg működését. A Sarkadi Járási Földhivatal 
székhelye a járási hivatal Sarkad, Szent István tér 7. 
szám alatti épülete, elektronikus elérhetősége: 
sarkad@takarnet.hu, telefonon a 66/375-041 
számon érhető el. A földhivatal vezetője: Bertalan-
Kele Beáta, helyettese: Krcsmárik Robin földmérési 
osztályvezető. A földhivatal illetékességi területe 
megegyezik a Sarkadi Járás illetékességi területével 
(korábban a Szeghalmi Járási Földhivatalhoz 
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tartozó: Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, 
Zsadány, és a korábban a Gyulai Járási 
Földhivatalhoz tartozó: Geszt, Kötegyán, 
Méhkerék, Mezőgyán, Sarkad, Sarkadkeresztúr, 
Újszalonta települések). A földhivatal kialakítása a 
korábban működő földhivatali adatbázis átalakítását 
igényelte, melynek következtében a Sarkadi Járási 
Földhivatal 2014. január 6-ától teljesít teljes körű 
ügyfélfogadást, a földhivatal a TakarNet rendszeren 
keresztül is ezen időponttól érhető el.  

Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől péntekig: 
8.00 – 12.00 óráig.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Sarkadi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 

2014. január 24. napjától a Sarkad, Veress S. u. 4. 
sz. alatti ingatlanba költözött.  

(volt Intézményi Gondnokság épülete) 
A Gyámhivatal új székhelye megközelíthető a 

Városházával szemben lévő utcából, ahol a 
Református Idősek Otthona előtt lehet parkolni. 

Telefonszám: 66/271-385 
Az ügyfélfogadási rend változatlan:  

Hétfő-Csütörtök:  
8 - 12 óráig, 13 - 16 óráig. 

Péntek: 
8 – 12 óráig 

 

Kormányablak a békéscsabai 
vasútállomáson 

 
Alcím: Erdős Norbert: Megkezdődött a MÁV 
állomásfejlesztési programja Megkezdődött a MÁV 
Zrt. állomás- és integrált ügyfélszolgálati fejlesztési 
programja – tudtuk meg Erdős Norberttől, a Békés 
Megyei Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízottól, országgyűlési képviselőtől. Erdős 
Norbert elmondta: a projekt magában foglalja 10 
állomás fő utasforgalmi épületének felújítását, 
átépítését, köztük a békéscsabaiét,  17 helyen 
kormányablakot alakítanak ki, így Békés megye 
székhelyén is. A beruházások célja az állagmegóvás 
mellett a MÁV szolgáltatási színvonalának és az 
egyre nagyobb számú utazóközönség 
elégedettségének növelése. Békéscsabán kívül, 
Budapesten Zuglóban, Kőbánya alsón, Kőbánya-
Kispesten, Rákoson, Rákoshegyen, vidéken Pécsett, 
Kaposvárott, Tapolcán, Keszthelyen, Balaton-
szentgyörgyön újítják fel az állomásokat. Új 
kormányablakok vasútállomásokon a fővárosban a 
Nyugati, a Keleti, a Déli pályaudvaron, vidéken Érd 
alsón, Vácott, Győrött, Székesfehérvárott, 
Kaposvárott, Pécsett, Cegléden, Szolnokon, 
Kecskeméten, Szegeden, Békéscsabán, 
Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon nyílnak. 
Az állomásfejlesztés második üteme a 2014-2020 
közötti európai uniós költségvetési időszakban 
lehet. Abban a hét évben 30 milliárd forintból 60 
állomás fő utasforgalmi épületét, létesítményeit 

újítanák meg, illetve építenék át. 
Az állomások felújítása fontos a vidékünkről 
alkotott kép kialakításának szempontjából is, hiszen 
sok, vasúton érkező turista ott szerzi első 
benyomásait. – Békés megye ezzel a vasúti 
fejlesztési program részesévé vált, amelyhez 
ráadásul kormányablakok kialakítása is kapcsolódik 
a közigazgatás átalakításának jegyében. 
Vasútállomásokon ideális kormányablakokat nyitni, 
mert e helyszínek forgalmasak és jól 
megközelíthetőek – nyilatkozta a 
kormánymegbízott. 
 

Közszolgálat a közigazgatásban – a 
kormányhivatalok fogadtatása 

 
A Közpolitikai Kutatások 
Intézete a közelmúltban 
felméréssorozatot végzett a 
közigazgatási reformok 
hatásairól. A felmérések 
eredményeiről Erdős 
Norbert országgyűlési 
képviselő, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott tájékoztatta a közvéleményt. 
A kormány fontosnak tartja a közigazgatás 
rangjának visszaállítását. A közigazgatásnak valódi 
rangot az ad, ha az állampolgárok ügyeinek pontos 
intézésével szerzi meg legitimitását. Ennek 
megvalósítása érdekében hazánk közigazgatását át 
kellett szervezni. Ennek fontos részeként a kormány 
az ügyek intézését a polgárokhoz a lehető 
legközelebb vitte, aminek köszönhetően az 
állampolgároknak az ügyintézésre a lehető 
legkevesebb időt és energiát kell fordítaniuk. A 
járások kialakításával a magyar közigazgatás 
reformja befejező fázisába lépett, amelyet követően 
a hangsúly immár a reformok hatásainak 
felmérésén van. Mint Erdős Norbert országgyűlési 
képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott elmondta, a Közpolitikai 
Kutatások Intézete 2012 tavasza és 2013 nyara 
között négy mérési időszakban – többek között – 
reprezentatív, telefonos lakossági lekérdezés és 
közigazgatási szakemberek körében végzett 
elektronikus kérdőíves lekérdezés módszerével 
vizsgálódott a közigazgatási reformok hatásairól. A 
felmérések során az intézet 2012-ben a 
közigazgatási rendszer átszervezésének és a 
kormányhivatalok felállításának hatásait, míg 2013-
ban a járási rendszer lakossági fogadtatását 
vizsgálta. Erdős Norbert a felmérés eredményeinek 
összegzését ismertetve utalt rá, hogy mind a 
lakosság, mind a közigazgatási szakemberek 
alapvetően kedvezően fogadták a kormányhivatalok 
létrehozását. A megkérdezettek egyetértettek abban, 
hogy a kormány az önkormányzatokról 
leválasztotta az évtizedek alatt rájuk telepített 
államigazgatási feladatokat. A önkormányzatoktól 



 5

 
 

átvett személyek jelentős része a változások egyik 
hatásaként pozícióját biztosabbnak érzi és hajlandó 
magát tovább képezni is. Mint a kormánymegbízott 
kiemelte, a vizsgált időszakban a közigazgatás 
színvonalának megítélése, a megyei 
kormányhivatalok iránti bizalom javult. A fordulat 
jelentős részben a polgárok személyes 
tapasztalatainak köszönhető. A diplomások 
különösen kedvezően fogadták a közigazgatási 
reform polgárbarát intézkedéseit. A közigazgatási 
szakemberek körében a munkakörülményeikkel 
kapcsolatos elégedettség is fokozatosan nő. A 
megkérdezettek a munkahely biztonságát értékelik 
a legmagasabbra. A többség az egységesítést és az 
ésszerű struktúra létrehozását tartja az átalakítás 
legfőbb előnyének. Ezzel együtt a közigazgatás 
egyre vonzóbb elhelyezkedési területnek számít a 
pályakezdő fiatalok számára – zárta tájékoztatóját 
Erdős Norbert. 
 

Egyre népszerűbbek a járások 
Erdős Norbert  

a közigazgatás átalakításáról 
 
A Közpolitikai Kutatások Intézete a 
közelmúltban felmérés- sorozatot végzett a 
közigazgatási reformok hatásairól. Erdős 
Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés 
Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottat ez alkalommal a járási 
hivatalok szakmai és lakossági fogadtatásáról 
kérdeztük.   
A magyar kormány hivatalba lépése óta azon 
munkálkodik, hogy a közigazgatás reformja révén, 
a közigazgatás rangját visszaadva, az ügyek 
egyszerűbb intézési lehetőségével a polgárok 
életminőségét javítsa. Erdős Norbert országgyűlési 
képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a járások 
kialakításával a magyar közigazgatás reformja 
befejező fázisába lépett, amelyet követően a 
hangsúly immár a reformok hatásainak felmérésén 
és a működő rendszer apró kiigazításain van.  
Amint a kormánymegbízott elmondta, a 
Közpolitikai Kutatások Intézete 2012 tavasza és 
2013 nyara között négy mérési időszakban, 
reprezentatív felmérésben vizsgálta a közigazgatási 
reformok hatásait, ezen belül a járási hivatalok 
kialakításnak fogadtatását.   
Erdős Norbert a felmérés eredményeit ismertetve 
utalt rá, hogy a megkérdezettek döntő többsége 
egyetértett azzal, hogy a helyi önkormányzatok és a 
megyei önkormányzatok között egy polgárbarát 
közigazgatási szint jött létre. A vizsgálatok kezdete 
óta eltelt időszakban a járási hivatalok 
ügyintézésével kapcsolatos személyes tapasztalatok 
okán is a közigazgatás színvonalának megítélése 
jelentősen javult. A megkérdezett polgárok ezzel 
kapcsolatban az ügyintézők udvariasságának 
javulását, szakértelmük gyarapodását, az 

ügyintézések egyszerűsödését, az elbírálás 
gyorsaságát, a várakozási idő rövidülését és a 
várakozóhely kulturáltságának javulását emelték ki. 
A közigazgatás járási reformjáról a megkérdezett 
felnőtt lakosság háromnegyede hallott.  
A felmérések eredményeit összegezve a 
kormánymegbízott elmondta, az adatokból 
nyilvánvaló, hogy a járási rendszer szakmai és 
lakossági körökben egyre népszerűbb. A lakossági 
visszajelzésekből az elemzők azt a tapasztalatot is 
rögzítették, hogy a járások koncepcióját sokan 
lassabban értették meg és a járási hivatalok által 
biztosított könnyebb ügyintézési lehetőség a 
lakosság egyes rétegeiben kevésbé tudatosult. Ezen 
a téren a közigazgatás szakembereire további 
feladatok várnak. Mint a közigazgatási reformok 
hatásainak vizsgálatából kiderült, 2013 nyarán a 
felmérésbe bevontak több mint négyötöde gondolta 
úgy, hogy a járások kialakítása előnyös az ország 
számára – zárta ismertetőjét Erdős Norbert.  
 

Már  lehet pályázni a fogyatékos 
hallgatók közigazgatási 
ösztöndíjprogramjára 

 
Már lehet jelentkezni a kormány által, a 
fogyatékos hallgatók számára meghirdetett 
közigazgatási ösztöndíjprogramra – 
tájékoztatott Erdős Norbert, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. – 
Az esélyegyenlőséget szolgáló program célja, 
hogy a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati 
tapasztalattal nem rendelkező, fogyatékos 
hallgatók munkatapasztalatot szerezzenek a 
minisztériumokban, és így megnyíljon előttük az 
elhelyezkedés lehetősége.  
 
Erdős Norbert elmondta: A sikeres pályázók három 
hónapot tölthetnek el egy minisztériumnál, amely 
alatt havonta 50.000.- forint adómentes 
jövedelemben részesülnek. A tapasztalatszerzés 
helyszínét a pályázatot meghirdető és koordináló 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) ajánlja 
fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési 
köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat 
eredményének és a befogadó intézmények 
igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai 
fejlődését a teljes időtartama alatt felkészített 
mentorok segítik, akik az intézményekben dolgozó 
kormánytisztviselők közül kerülnek ki.  
 A pályázónak rendelkeznie kell magyar 
állampolgársággal, a felsőfokú tanulmányaival 
összefüggésben legalább 4 lezárt félévvel, aktív 
felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal és a 
fogyatékosság igazolásához 3 hónapnál nem 
régebbi orvosi szakvéleménnyel.  
 A várhatóan 2014. márciusban induló programra 
2014. január 20-tól február 7-ig lehet jelentkezni. A 
beérkezett pályázatok formai szűrését követően a 
pályázók egy speciális kiválasztási eljáráson 
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vesznek részt, amely 2014. február 3. és 20. között 
folyamatosan zajlik majd. A pályázatok 
elbírálásának végső határideje 2014. február 24. 
 A pályázati felhívás és további információk a 
www.kih.gov.hu oldalon érhetők el. 
 

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal 
rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a 

lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, 
a figyelt útvonalak, a megyék, vagy akár az egész 

ország aktuális helyzetéről, a kiadott 
figyelmeztető és riasztási jelzésekről. 

Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hó 
helyzet, valamint a júniusi árvíz a korábbiaknál 
hatékonyabb megoldás kidolgozását tették 
szükségessé a lakosság azonnali és naprakész 
tájékoztatása érdekében – nyilatkozta Erdős 
Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott. – A Békés Megyei Védelmi 
Bizottság elnökeként tájékoztatom Békés megye 
lakosságát, hogy a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádiós 
Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesülettel, 
valamint a Microsoft Magyarország Kft-vel 
együttműködve kifejlesztett egy mobil eszközökre 
optimalizált új alkalmazást, amely a 
közönségszavazatok alapján a „Veszélyhelyzeti 
Értesítési Szolgáltatás” – VÉSZ elnevezést kapta. A 
VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezők 
azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk 
által érintett területek, a figyelt útvonalak, a 
megyék, vagy akár az egész ország aktuális 
helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási 
jelzésekről. Az alkalmazást letöltő felhasználó 
beállíthatja magának, hogy Magyarország mely 
területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. 
Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, 
egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét 
vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra 
is, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének 
segítségével figyelje a felhasználó aktuális 
helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott 
területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. 
A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud küldeni: 
a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy 
csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy 
pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e 
értesítést. Az ingyenesen letölthető alkalmazás az 
Android, au iOS és a Windows Phone operációs 
rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen 
díjmentesen.  

További információk találhatók a 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?page
id=lakossag_veszelyhelyzeti_ tajekoztato_rendszer 

honlapon. 
Kérem mindazokat, akiknek a munkájához fontos az 
aktuális katasztrófavédelmi helyzet ismerete, vagy 
csak érdeklődnek a téma iránt, töltsék le az 
alkalmazást és használják azt a köz javára és a 
maguk hasznára! 

Tisztelt Adófizetők! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók 
pótlékmentesen március 18-ig fizethetők be. 
Ezen időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be 
kötelezően! A településen alkalmazott adómértékek:  
- kommunális adó 4.000.- Ft/év 
- iparűzési adó 1,2 %. 
- gépjárműadó: az érvényben lévő gépjárműadó 
- törvény szerint. 
 

NÓTAEST 
 

Pótszilveszterrel egybekötött 
Nótaest 

Helye: Napközi Konyha Ebédlője 
Ideje: 2014. február 14. péntek 17 óra 

 Fellépnek: 
Balogh István, Bondár Sándor, Fekete 

Zoltán, Rácz Erika és Szappanos Gáborné. 
Kísér: 

Ötvös László és zenekara 
Műsorvezető:  

Csilla 
 

Nótaestet követően vacsora:  
Húsleves, Marhapörkölt körettel, savanyúság.  

Vacsorajegy belépővel együtt:  
Asztal mellett 1.500.- Ft.  

Vacsora nélkül széken ülve: 700.- Ft. 
Vacsora után következik a pótszilveszter  

20 órától 
Zenét szolgáltatja:  

Szilágyi Zoltán és Varga Gábor 
     
Minden  Magyar nóta kedvelőt és a szórakozni 

vágyókat szeretettel várunk! 
„Hol jókedv van, ott nóta is van! Ha szól a dal és 
pörög a tánc, hajnalig most meg se állj. Töltsük 

együtt ezt az éjszakát!! Mulass velünk te drága jó 
barát!!!!” 

Jegyek vásárolhatók:  
Sajti Károlyné, Pardi Andrásné, Márta Lajosné, 

Orodán Istvánné, Patkás Jánosné. 
 

 
                           
Dél-alföldi Regionális Önkormányzati Társulás 

 
Megvan egy újabb szereplő a Délkelet- Alföld 
egyik nagy környezetvédelmi beruházásához. A 
bezárt szeméttelepek rekultivációjához 
kiválasztották a kivitelezőket is, tavasszal 
kezdődhetnek a munkálatok az érintett Békés és 
Csongrád megyei településeken. A Délkelet- Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati 
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Társulás december 3-án hirdette ki a közbeszerzési 
eljárás eredményét, december 16-án alá is írták a 
szerződést a nyertes konzorciummal. A nyertes a 
DAREH-II. Konzorcium, vezető konzorciumi tag: 
KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt., 
tagok: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft., WEST 
HUNGÁRIA BAU Kft., WESTBERG Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. A szerződéses nettó összeg: 
4.001.465.410 forint, melyből 129.210.380 forint 
tartalék. A teljes körű kivitelezés FIDIC piros 
könyv szerinti megvalósítására szerződtek, 2015. 
első félévének végéig. A következő hónapokban a 
tervek aktualizálása, és a szükséges további 
engedélyek beszerzése zajlik. A DAREH a KEOP-
2.3.0 konstrukció első fordulójában a 
projektterületre vonatkozóan két pályázatot nyújtott 
be (I. és II. ütem). A II. ütemben résztvevő 
települések: Apátfalva, Árpádhalom, Békés, Bucsa, 
Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, 
Fábiánsebestyén, Földeák, Füzesgyarmat, Gádoros, 
Geszt, Hunya, Kamut, Kardos, Köröstarcsa, 
Kunágota, Magyarcsanád, Makó, Méhkerék, 
Mezőgyán, Mezőhegyes, Murony, Nagymágocs, 
Nagytőke, Óföldeák, Okány, Örménykút, 
Sarkadkeresztúr, Szegvár, Székkutas, Szentes, 
Telekgerendás, Vésztő A térségi szintű 
rekultivációs programban összesen 76 db 
hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, 
ebből 37 db-ot kíván megoldani a II. ütemben. 
Ezzel párhuzamosan zajlik az I. ütem is, amelybe 
39 lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió 
rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos 
célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és a 
mellé rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, 
vissza nem térítendő támogatást jelent, a 
megvalósítás záró dátuma 2015. május. 
A projekt elszámolható bruttó összköltsége 
5.234.022.397 Ft. 
 

Tisztelt Adózó! 
 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- „Sarkadkeresztúrért Közalapítvány”.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek a 
közalapítványt nevezze meg. 
Adószám: 18383977-1-04 

***  
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- „Polgárőr Egyesület”.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
egyesületünket nevezze meg. 
Adószám: 18370061-1-04 

*** 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  

- „Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért 
Alapítvány”.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
alapítványunkat nevezze meg. 
Adószám: 18393093-1-04 

*** 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- a Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
alapítványunkat jelölje meg. 
Adószám: 18393859-1-04 

*** 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- a Sarkadkeresztúri Sportegyesület.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
alapítványunkat jelölje meg. 
Adószám: 18376067-1-04 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálesetek: Marhás Istvánné (Győrfi Mária 
1932), Kozma Mihály (1943), Barócsi Jenőné 
(Mártha Judit 1936), Boldog Sándorné (Patkó 
Erzsébet Terézia 1956) 
 

Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 
halottaink emléke szívünkben él tovább. A 
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az 
elhunyt hozzátartozóinak.   
 
 
 
 
 
         „Hogy ki volt ő nekünk,  
         azt el nem mondhatjuk, 
        Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. 
        Csillag volt, mert szívből szeretett, 
        Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
        Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
        De szívünkben él és örökre ott marad.” 
          

         MEGEMLÉKEZÉS  
 
          SZITÁS ANTAL 
                halálának  
              1.  évfordulója 
                     alkalmából. 
 
  
 Szerető családja 
 
 



 
 
      „Elmentél tőlünk egy szomorú téli napon,                                                          
      Azóta Tiéd a csend, a végtelen nyugalom.                                                                
      Hiányod elviselni nagyon nehéz, 
     Amíg élünk, Te is itt élsz, szívünkben velünk.”                                       

  
           MEGEMLÉKEZÉS                                                         
 
             OROSZI JÁNOS 
 
            volt sarkadkeresztúri lakos 
                        (Kisnyék) 
             halálának 4. évfordulójára. 
 
                      Szerető felesége: 
                             Julianna, 
                gyermekei: Béla és János, 
                      menye: Magdolna,   
           unokái: Erika, Brigitta és Jancsika  
 
 
 
 
 
 
 
  „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
    csak egy sugarat hagytál itt, az emléket. 
    Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,                                                   
    amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.               
    Hiányodat feldolgozni nem lehet,                          
    csak próbálkozunk élni nélküled.”                        
                                                                                    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
    MEGEMLÉKEZÉS                                  
                                                                       
KONDOROSI MIHÁLY                           
                                                                    
                 halálának                                                  
         1. évfordulójára.                                              
                                                                                 
                                                                                   
                                  Szerető családja                       
                                                                    
                                                                    
                                                                                                          
                                                                     
                                                             

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Dr. Tóth Albert,  

szerkeszti: Czégény Lajosné. 
A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási 

száma: 2.2.4/338/2/2002. 

 
Babakötvényt a Kincstárból 

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény 
a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain. 
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás 
összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar 
Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán 
kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek 
születését követően. A Start letéti-számlán 
elhelyezett életkezdési támogatás összege nem 
egészíthető ki további befizetésekkel, illetve 
kamatozása megegyezik a mindenkori infláció 
mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban 
arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár 
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára 
helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan 
kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó 
Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 
3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot 
garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a 
szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, 
valamint a települések önkormányzatai – 
korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.   
További információért érdeklődni lehet a Magyar 

Államkincstár honlapján 
(www.allamkincstar.gov.hu), valamint a 

Hivatalban.



 
                    
 
 
                     



 


