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Csokonai Vitéz Mihály: November  

Eljött már november didergő hónapja, 
Hideg szele a fák ágait megcsapja. 
Meghalva elhullnak a sárga levelek, 
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek. 
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza 
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza. 
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel, 
A fázékony Auster havat is hány széjjel. 
A borongós égnek sűrű felhőzése 
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."  

 

    

    

 

OKTÓBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az október 24-én tartott soros ülésen első 
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között hozott 
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 
 
125/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával 
a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy 
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz csatlakozni kíván. 
A határozat értelmében a csatlakozási nyilatkozat 
megküldésre és visszaigazolásra került. 
 
127/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával 
a képviselő-testület a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncosai részére a foglalkozások 
megtartásához a munkarend szerint a Napközi Konyha 
ebédlőjét díjmentesen felajánlotta. A képviselő-testület 
úgy döntött, amennyiben a Művészeti Iskola vezetősége 
nem él a felajánlással, akkor marad a sportcsarnok 
használata a megállapított 750.- Ft/óra bérleti díj 
ellenében. Szabó Csaba igazgatóval telefonon történt 
beszélgetés alapján a Művészeti Iskola élni fog a 
konyha adta lehetőséggel.  
 
128/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával 
a képviselő-testület Dr. Puskás János Gyula, József 
Attila tér 6. sz. alatti lakos, a Sarkadkeresztúrért 
Közalapítvány kuratóriumi elnökségi tisztségéről 
történő lemondását 2013. szeptember 30. napjával 
elfogadta. 
 
131/2013. (IX.26.) számú önkormányzati határozatával 
a képviselő-testület a volt óvoda épületét 2013. október  
15. napjával a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és 
az Orchidea Nyugdíjas Egyesület részéről visszaveszi,  

 
azzal a céllal, hogy az óvoda helyiségeit 
közfoglalkoztatás keretében hasznosítsa. A 
képviselő-testületi határozat a két nyugdíjas 
egyesület részére megküldésre került. A két 
egyesület az ingatlanból kiköltözött, valamint azóta 
közfoglalkoztatottak bevonásával az épület javítása 
és meszelése elkezdődött  
 
A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
 
● 2013. október 14. Helyi Védelmi Bizottsági ülés 
– Sarkad: Az ülés keretén belül főként a települések 
katasztrófavédelmi osztályba való sorolásának 
felülvizsgálatáról, a települések őszi védmű 
szemléiről, az előttünk álló téli rendkívüli időjárás 
következményeinek kezelésére való felkészüléséről, 
a HVB éves beszámolójáról és az SZMSZ 
módosításáról esett szó. 
 
● 2013. október 14. Központi Járó-beteg Szakellátó 
– Sarkad: Tájékoztatót hallhattunk a két taggyűlés 
között történt fontosabb eseményekről, döntés 
született az ügyvezető projektmenedzseri 
feladatköréhez tartozó bérezéséről, döntés született 
az újabb – IV. negyedévre szóló – pótbefizetés 
elrendeléséről – esetünkben 240.000.- Ft-ról. 
 
● Október 24-én a VÁTI Nonprofit Kft. helyszíni 
szemlét hajtott végre a szennyvíztisztító telep 
építésével kapcsolatosan, melyen megállapítást 
nyert, hogy az elvárásnak megfelelő ütemben és 
állapotban van a kivitelezés. A jegyzőkönyv 
szempontjából lényeges, hogy sem hiba, sem 
észrevételezés, sem szabálytalansági eljárás 
lefolytatására nincs szükség. 
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Második napirendi pontként a képviselő-testület 
megtárgyalta az Okányi Általános Iskola 
Sarkadkeresztúri Tagintézménye által készített, 
tanévkezdésről szóló tájékoztatót. Nagyné Nagy Katalin 
tagintézmény-vezető a következők szerint tájékoztatta a 
képviselő-testületet: 
 
„Köztudott, hogy intézményünket 2013. január 1-től a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn és 
működteti. Mi a sarkadi tankerülethez tartozunk. A 
2011. decemberében elfogadott CXC. Törvény „A 
nemzeti köznevelésről”, a 2013. augusztus 30-án „A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 
módosításáról” és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet alaposan 
megváltoztatta az iskolai életet. Lényeges változások 
történtek. A teljesség igénye nélkül néhány: 
A törvény a nevelésre helyezi a hangsúlyt. Ezért a 
tanulóknak 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. Ez 
alól a szülő kérhet felmentést indoklás nélkül. Megszűnt 
a hagyományos napközi. Helyette tanulószoba van. A 
szabad idő eltöltésére pedig különböző foglalkozásokat 
szerveztünk. Bevezetésre került újabb két évfolyamon a 
mindennapos testnevelés, így már ez 4 évfolyamot érint. 
1. és 5. osztályban új tantárgyként belépett az erkölcstan 
oktatása. Ehelyett választható a hittan tanulása. 
Iskolánkban ezt 2 tanuló választotta az 5. osztályban. 
Megkezdődött a pedagógus életpálya-modell 
bevezetése. Szeptemberben mindenki megkapta a 
fizetésemelést. Pótlékok változtak. Van, ami emelkedett, 
van, ami megszűnt. Az átsorolás aláírásával mindenki a 
Nemzeti Pedagógus Kar tagja lett. Változott a 
pedagógusok munkaidő-beosztása. Megszűnt az 
órakedvezmény. A nevelés-oktatással lekötött idő 22-26 
óra lehet. A neveléssel-oktatással le nem kötött idő 6 
óra. Így összesen 32 órát kell az iskolában tölteni. Mivel 
egy állás nálunk üres, így nagyobb teher hárul a 
pedagógusokra, mint ahogy az indokolt lenne a törvény 
szerint. A tankönvvrendelés csak a KEllO-n keresztül 
történhet, ami igen nehézkes. Különösen nagy 
problémát okoz a pótrendelés. Az 1. osztály ingyen 
kapott könyvet és a gyermekvédelmi ellátásban 
részesülők. 
A tagintézményben igen szűkösek a személyi feltételek 
a tanévkezdéshez. 12 álláshellyel rendelkezünk, 
melyből 10 van teljesen betöltve. 1 álláshelyen dolgozik 
a nyugdíjas matematika-fizika tanárnő heti 10 órában és 
az angol tanárnő szintén heti 10 órában. Ez az állás 
sincs teljesen betöltve, figyelembe véve a többi 
pedagógus 26-27 óráját. 1 álláshely egyelőre üres. 
Nagyon igyekszünk, hogy minél előbb be legyen töltve, 
ezzel enyhíteni tudnánk a többiek leterheltségét. A 
meghirdetett angol-bármely szakos álláshelyre nem volt 
jelentkező. Tárgyi feltételeink adottak a tanítás 
megszervezéséhez. 5 tanteremben interaktív tábla, 
pedagógusoknál laptopok állnak rendelkezésre, 
személyi használatra. Tankönyvek, tartóstankönyvek 
kiosztásra kerültek. Az iskola felújításának javítása 
megtörtént: lábazatok, tető, laminált padló 

helyreállítása. Nemcsak az épület, hanem a 
felszerelés is adott az eredményes oktatáshoz. 
Szeptember 1-én 102 beírt tanulóval kezdtük a 
tanévet. Az alsó tagozaton 43 fő, a felső tagozaton 
59 fő kezdte meg a munkát. A létszámokat az 
befolyásolja leginkább, hogy a ballagók száma 
magasabb, mint a beiratkozott tanulóké. 
Gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermekek száma: 71 fő. Ez a tanulók 70 %-a. 
Ebédel: 12 fő. Napi háromszori étkezést kér: 83 fő 
Nem vesz részt szervezett étkeztetésben: 7 fő. HHH 
tanulók száma a jegyzőknél tett nyilatkozatok 
alapján 27 fő (ebből 9 bejárós). Fejlesztésre szoruló 
tanulók száma 34 fő: ebből sajátos nevelési igényű: 
6 fő, tanulási nehézséggel küzd 28 fő, fejlesztésüket 
Csotyéné Baráth Erzsébet és Kaszainé Bontó 
Mónika látja el. A szakszolgálat átszervezésre 
került, ettől a tanévtől kezdődően a gyermekek 
fejlesztését saját magunknak kell ellátni. A 
logopédia ellátását a tankerület oldja meg, a SZIT-
terápiára (Szenzoros Integrációs Terápia) a 
szülőknek kell bevinni a gyerekeket. 
Sarkadkeresztúrra bejáró tanulók száma 
összesen: 29 fő. Településenként: Gesztről 11 fő, 
Mezőgyánból 5 fő, Nagygyantéról 11 fő, Sarkadról 
2 fő 
 
Intézményünk továbbra is társulásban működik az 
okányi iskolával, annak tagintézménye. 
Igazgató: Kincses Imréné 
Tagintézmény-vezető: Nagyné Nagy Katalin 
 
Az alábbi délutáni foglalkozásokat indítottuk be: 
informatika szakkör 3 csoportban, román szakkör, 
furulya szakkör, énekkar, agyagozás, angol szakkör, 
tömegsport, „Leg a láb” Művészeti Alapiskola 2 
csoport 
  
A 2013/2014-es tanév rendje:  
Tanév első napja: 2013. szeptember 2. 
Utolsó nap: 2014. június 13. (péntek) 
A szorgalmi idő első féléve: 2014. január 11-ig 
tart. A tanítási napok száma: 180 nap. 
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület 5 napot 
használhat fel pedagógiai célra. 
Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 
DÖK jogosult dönteni.  
Ballagás: június 13. péntek 16 óra 
Tanévzáró ünnepély: június 16. 9 óra 
 
Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-vezető 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2013. 
szeptember 26-án megkapta Budapestről a 
kinevezését, és feladatát az általános iskolában 
2018-ig fogja ellátni. A kinevezéshez a képviselő-
testület gratulált, és munkájához további sok sikert 
kívánt.” 
 
A harmadik napirendi pont keretében a 
képviselő-testület az óvoda tevékenységéről szóló 
beszámolót tárgyalta meg. 
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Nagyné Zsoldos Mária óvodavezető beszámolójában a 
következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet: 

Az elmúlt nevelési évet 2013. augusztus 2-án zártuk. A 
nyári tisztasági meszelés és nagytakarítás augusztus 5-
30-ig volt. A mosdókban, a tálaló konyhában, a 
betegszobában és a tornaszobában volt tisztasági 
meszelés. Valamint a közlekedő és a gyereköltöző 
mennyezete lett átfestve és a szúnyoghálók lettek 
kicserélve. A munkálatokban nagy segítségünkre voltak 
a közmunkások. Az elmúlt nevelési évben, 2013. június 
30-ig egy munkatapasztalatos közfoglalkoztatott 
gondozónő volt alkalmazásban, július 1-jétől pedig 
dajka munkakörbe, közalkalmazotti állományba lett 
felvéve. Szeptember 1-jétől pedig egy óvodapedagógus 
van közalkalmazotti állományba felvéve. A takarítási 
munkákba két közcélú foglalkoztatott takarító segíti 
munkánkat. A nyári szabadságolások zökkenőmentesen 
történtek. A nyári óvodai létszám 18-20 fő között volt. 
A nevelési évet szeptember 2-án kezdtük.  

Beíratott gyerekek száma: 32 fő 

A személyi ellátottság a törvényi követelményeknek 
megfelelő: 1 fő óvodavezető, 3 fő óvodapedagógus, 2 fő 
dajka (ebből 1 fő szakképzett). Nevelő munkánkat 
segítő személy: 1 fő fejlesztő pedagógus, aki 
megbízással látja el a feladatot.  A csoportszobák tárgyi 
feltételei a helyi pedagógiai programban jelölt 
feladatoknak megfelelően biztosítottak. Ebben az évben 
anyagi feltételek híján nem tudtuk tárgyi 
felszereltségünket gyarapítani a gyerekek számára. Az 
intézmény eszközfeltétele az eszköznorma előírásainak 
megfelelő. Az óvoda költségvetése terhére a nyáron egy 
takarítógépet vásároltunk. Az udvarunk adottságai 
megfelelőnek mondható. A tornaszoba elegendő 
tornaszerrel van felszerelve, amit a lehetőségekhez 
mérten folyamatosan pótolunk. Ebben az évben is 
kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges 
életmódra nevelést, ami az egészséges táplálkozásban, 
a testápolásban, az öltözködésben és a megfelelő 
mozgáskultúra kialakításában realizálódik. Úgy 
gondoljuk, hogy ezt 3-7 éves korban kell bevezetni, 
hogy életformájukká váljon. A gyermekek 
mozgáskultúrájának fejlesztéséhez rendelkezünk 
szakképzett óvodapedagógusokkal, nagy mozgásteret 
biztosító, tágas udvarral, és jól felszerelt tornaszobával. 
Napjainkban elengedhetetlen, hogy az 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. 
Bekapcsolódtunk és ebben az évben is folytatjuk az 

„ Iskolatej program”-ot, így minden nap 2 dl tejet 
kapnak a gyerekek az óvodában a Happy Tejtermék 
kft. jóvoltából. Folytatva a hagyományt, 
egészségnapot szervezünk, heti egy nap. Gyümölcs 
és zöldségnapokat tartunk. A gyümölcsöket és 
zöldségeket a szülők biztosítják minden 
alkalommal, ami nagy segítség számunkra. Azt 
tapasztaljuk, hogy sok gyerek ezeken a napokon 
kóstol meg több zöldségfélét és gyümölcsöt. Szinte 
itt ismerik meg az ízeket. Van olyan gyermek, aki 
otthon nem ette meg eddig még pl. az almát, itt 
megkóstolja, és megszereti. Próbáljuk a szülőknek 
is mondani, hogy a névnapok,- és születésnapok 
alkalmából hozott édességeket, süteményeket 
cseréljék le gyümölcsre. A tapasztalat sajnos az, 
hogy a szülők sem példamutatóak ezen a téren… 
Ezen próbálunk változtatni az egészségnapok 
alkalmával. 

Kiemelt feladatunk ebben az évben az 
óvodapedagógusok és a családi ház 
együttműködése. Hiszen az óvodai nevelés a 
családi neveléssel együtt, azzal összehangolva lesz 
eredményes. 

Több nyílt napot, közös kirándulásokat szeretnénk 
szervezni ebben az évben is. A közös programok 
szervezése előtt kikérjük a szülők véleményét, 
figyelembe vesszük az igényeket és a lehetőségeket. 
Minden évben szervezünk kirándulást hosszabb-
rövidebb utakra is, és az a tapasztalat, hogy a 
gyerekek és a szülők 80 %-a részt vesz ezeken a 
programokon. Nagy segítség ebben a „Törpicur” 
Alapítvány, mert a gyerekek útiköltségét és a 
belépőket teljesen az óvodai alapítvány állja. 
Szívesen kapcsolódnak be, és segítenek - anyagilag 
és munkával - a szülők az évente megrendezésre 
kerülő alapítványi műsoros est megszervezésébe és 
lebonyolításába. Nagy érdeklődést vált ki az 
adventi és a húsvéti kézműves játszóház a szülők 
körében. Ebben az évben is szeretnénk 
megszervezni ezeket a játszóházakat. Az eszközök, 
és alapanyagok biztosításában szintén az óvodai 
alapítvány támogat bennünket. 

Óvodai és nemzeti ünnepek megünneplése: 
Télapó: december 6. 
Adventi játszóház: december 12. 13. 
Fenyőünnep: december 17. 
Farsang: február 18. 
Alapítványi est: április 11. 
Húsvéti játszóház: április 17. 18. 
Anyák napja - évzáró: május 9.  
Gyereknap: május 27.  
Ballagás: május 30. 
Nemzeti ünnepek: október 23., március 15., június 
4.” 

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. 
Mind az általános iskola, mind pedig az óvoda 
dolgozóinak további sok sikert, jó munkát kíván. 



 4

 

A bejelentések között a képviselő-testület megtárgyalta 
a soron kívüli sírhelymegváltás rendjét. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a köztemetőben a sírhelyek 
kiosztását a soron kívüli sírmegváltás vonatkozásában a 
34/2006. (XII.27.), a temetőkről és temetkezésről szóló 
(egységes szerkezetbe foglalt) rendelet szerint köteles 
érvényben tartani, azaz új, soron kívüli sírhelymegváltás 
esetében csak a soron következő sír váltható meg. 
 
A képviselő-testület a bejelentések között a 
köztemetőben a lopások elkerülése végett 4 db kamera 
felszereléséről döntött. 
 

 
 

Október 23-i megemlékezés 
 

Idén is 
megemlékeztünk az 
1956-os forradalom 
eseményeiről. Márai 
Sándor: Mennyből az 
angyal című versét az 
iskolai énekkar 
egészítette ki egy ide 

kapcsolódó 
előadással. Méltó emléket állítottunk a 
forradalmároknak. 
 

Körzeti egyéni atlétika verseny – Sarkad – 2013. 
október 16. 

III. kcs. fiú:  
60 m-es futás:  Szalazsán Róbert 6. helyezett 
Kislabda dobás:  Kóra Sándor 4. helyezett 

Gurzó Patrik 5. helyezett 
Pénzes Patrik 6. helyezett 

III. kcs. lány:  
60 m-es futás:  Dian Dominika 3. helyezett 
  Rácz Réka 5. helyezett 
100 m-es futás: Kiss Noémi Kinga 2. helyezett 
Távolugrás:   Kiss Noémi Kinga 2. helyezett 

Rácz Réka 4. helyezett 
  Dian Dominika 5. helyezett 
Kislabda dobás:  Király Lilla 3. helyezett 
IV. kcs. fiú:  
100 m-es futás:  Tárnok Péter 4. helyezett 
Távolugrás:  Tárnok Péter 4. helyezett 
  Tóth Sándor 6. helyezett 
Kislabda dobás:  Pénzes Dániel 5. helyezett 
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, 
Zvolenszki Editnek! 
 

SZABÓ PÁL KUPA – Vésztő 
 

A Vésztőn, 2013. október 24-én megrendezett „Szabó 
Pál Kupa – labdarúgó torna  - a III. korcsoport számára”  
elnevezésű versenyen Sarkadkeresztúr és Okány közös 
csapattal képviseltette magát. Focistáink III. helyezést 

értek el. Pulyka Szebasztián a torna legjobb kapusa 
lett. Gratulálunk nekik és kísérő tanáruknak, Király 
Endrének. 
 

SZÉP APÓ KUPA 
 

Zsadányban, október 18-án iskolánk csapata a 
„Szép Apó Kupán” az 5. helyezést érte el. 

Csapattagok: Kóra 
Sándor, Egri 
Krisztián, Bontó 
Bence, Pulyka 

Szebasztián, 
Tárnok Péter, 
Kucsera Dániel, 
Szalazsán Róbert, 
Szilágyi Gianny, 

Tóth Sándor, Széplaki Dávid, Szekeres Martin. 
 
„Bemutatkozik az iskola” – 2013. október 25. 
 
Ebben az évben is nagy sikert aratott a 
„Bemutatkozik az iskola” rendezvényünk. Az előző 
évekhez hasonlóan most is lelkesen készültek 
tanulóink, pedagógusaink, hogy színvonalas 
műsorral lepjék meg az érdeklődőket. Igyekeztek új 
műsorszámokat kitalálni, látványos jelmezeket 
készíteni. Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők 
ismét erejükön felül is hozzájárultak az est 
sikeréhez. Az est bevétele 340.545.- Ft, melyet 
céljaink megvalósítására fordítunk. Köszönjük a 
sok segítséget és a felajánlásokat! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Októberben rengeteg gesztenyét gyűjtöttek a 
gyerekek és a szülők, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek. Az összegyűjtött 
gesztenyéért 13.300.- Ft-ot kaptunk, amit 
gyermekelőadásra szeretnénk fordítani. 
 
Októberben, a kellemes időt kihasználva, több 
alkalommal kirándultunk a közeli határba, hogy az 
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ősz által kínált kincseket gyűjtsünk: színes faleveleket, 
terméseket, ágakat, virágokat. 
Ezeket felhasználtuk a mindennapi barkácsoláshoz. 
Levélnyomdáztunk, termésképeket készítettünk, a sok-
sok tökből, amit a gyerekek hoztak otthonról, 
töklámpásokat készítettünk. Sőt a tököt megsütöttük és 

a kicsik süteményt 
is készítettek 
belőle.  
A tökmagokból 

pedig 
termésképeket 

készítettünk.  
 

A befőzés sem 
maradt el, a kicsik 
almakompótot 
tettek be üvegekbe. 
Szóval, az ősz adta 
lehetőségeket, 
amennyire lehetett, 
kihasználtuk. 
 

 
 
A Községi Könyvtár hasonlóan az 
elmúlt évekhez, ebben az évben is 
pályázatot nyújtott be a Kölcsey 

Ferenc Alapítványhoz „Testvérkönyvtár -segítő 
program”  címmel. A pályázatunk sikeres elbírálásának 
köszönhetően településünk könyvtára 80.000,- forintot 
nyert. Az elnyert összegből értékes tartalmú 
szépirodalmat, szakirodalmat, és gyermekirodalmat 
vásárolunk Cséffa település Községi Könyvtárának. A 
könyvek beszerzése folyamatban van. A beszerzést 
követően ünnepélyes keretek között kerül sor az 
átadásra. 
 
 

 
Véradás 

Az év utolsó véradására hívunk és várunk mindenkit sok 
szeretettel 2013. december 3-án, kedden 800-1200 óráig  
Helyszín: Községi Könyvtár 
 
 
 

 
A Sarkadi Városi 

Könyvtár 
„Tanórán kívüli 

nevelési 
programok a 

Sarkadi 
Kistérségben” 

TÁMOP 3.2.13-

12 című pályázatához csatlakozott könyvtárunk. 
Ennek köszönhetően októberi hónapban Kézműves 
foglalkozást, „Ép testben ép lélek” címmel 
témahetet szerveztünk. A Kézműves foglalkozáson 
Őszi képeket készítettünk. A témahét keretén belül 
Puskás Sándor körzeti megbízottunk és a Szabóné 
Török Helga védőnő tartott előadást, majd közösen 
gyümölcssalátát készítettünk. A gyümölcssalátához 
szükséges alapanyagban támogatott Germán János 
és Nagy Árpádné vállalkozó.  
Köszönjük szépen a segítséget. 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„Házi segítségnyújtás intézményének fejlesztése 

Sarkadkeresztúron”2013.06.07. 
 

A Sarkadkeresztúri Református Missziói 
Egyházközség az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi 
Operatív Program keretén belül az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból 19.083.860.- Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült, melynek 
köszönhetően az idős, tartósan beteg és fogyatékos 
személyek komplex problémáihoz jobban igazodó, 
hozzáférhető, segítő intézményi szolgáltató 
környezet alakult ki. 
 
Az Egyházközség a pályázaton elnyert vissza nem 
térítendő támogatásból erősítette meg folytatott 
tevékenységeit (szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás), azoknak megfelelő hátteret 
biztosítva. Elért eredmények: a csökkenő 
zsúfoltság, valódi akadálymentesség 
megvalósítása, a befogadóképesség növekedése és 
az intézmény által ellátott személyek számának 
növekedése, és új lehetőségek, programok 
megteremtése az ellátottak számára. A 
megvalósítás során a nyújtott szolgáltatások minél 
magasabb színvonalú ellátása érdekében irodai 
eszközöket, gépjárművet szereztek be, illetve a 
meglévő épület bővítésével kialakították a szociális 
alapszolgáltatások ellátásához szükséges modern 
környezetet. A projekt megvalósítása által nem 
csak eszközbeszerzés és építési beruházás valósult 
meg, hanem a fenntartási időszak végére 2 új 
munkahelyet is teremtenek. 
Projektazonosító: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0042 
A megvalósulás helye: 5731 Sarkadkeresztúr, 
Rákóczi út 1. 
A projekt megvalósítás ideje: 2012.11.05-
2013.06.07. 

 
Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség 
Cím: 5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 1. 
E-mail: sarkadkeresztur@bekesmegye.reformatus.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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"HITKÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS  

A HÁTRÁNYOS HELYZET Ű  
SARKADI KISTÉRSÉG CSALÁDJAIÉRT" 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 19 015 388.- FT 

Kivitelezés ideje: 2013.09.01. - 2014.08.31. 
Kedvezményezett: Sarkadkeresztúri Református 

Missziói Egyházközség 
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 40 638 638 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
 az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával  
valósul meg.  
 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL… 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, akkor, amikor döntött arról, hogy indulni 
kíván a 2013-as közfoglalkoztatási Programokban, ezt 
olyan céllal tette, hogy a település fejlődését elősegítő 
értékteremtő programok keretében, minél több 
sarkadkeresztúri embernek tudjon munkát biztosítani. 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a 2013-as Start 
közfoglalkoztatási program keretén belül 5 projektben 
(mezőgazdasági konyhakerti növénytermesztés, 
mezőgazdasági földútkarbantartás, belterületi utak 
karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, 
egyéb értékteremtő program /drótfonás, önkormányzati 
ingatlanok felújítása/), mintegy 90 fő került 
foglalkoztatásra átlag 10 hónapon keresztül, napi 8 órás 
munkaidőben – 2013. december 31-ig.  
Az 5 projekt összköltsége: 73.521.801.- Ft, mely 
tartalmazza a közfoglalkoztatási beruházásainkat, a 
projekt keretén belül beszerzett eszközöket, mg. gépek 
adaptereit (tolólap, árokásó, eke, stb.), drótfonógépet, 
kézi szerszámokat, motoros kisgépeket (ágvágó, 
permetező, láncfűrész, damilos fűkaszák, stb.), stb., és 
végül, de nem utolsó sorban a bér- és járulék jellegű 
kiadásokat. 
 
A Start közfoglalkoztatási programok mellett ez évben 
lehetőség nyílt mintegy 30 fő rehabilitációs ellátásban 
részesülő sarkadkeresztúri lakosnak hosszú távú 
közfoglalkoztatási programban részt venni, habár 
ellentmondásba keveredik a cím azzal, hogy ők 3 
hónapra kerültek felvételre és napi 6 órás 
munkarendben dolgozhattak 2013. július 16. – október 
15-ig. Mindezek mellett egyéb hosszú távú 
közfoglalkoztatás keretén belül további 41 fő 
dolgozhatott még 2013-ban. A programok összköltsége: 
11.469.615.- Ft. 
Július és augusztus hónapban 6 fő nappali tagozatos 
diák lett támogatva nyári diák közfoglalkoztatási 
programban – 588.000.- Ft összköltségvetéssel.  

Ezzel viszont még nem ért véget az év, ugyanis 
november 1-től útjára indult a téli átmeneti 
közfoglalkoztatás, aminek kiírására az 
Önkormányzat mintegy 40 fős létszámigényt 
nyújtott be a téli feladatok ellátására. Ezzel 
szemben október végén változott a kiírás - így a 40 
fő helyett - újabb 93 fő kerülhetett be 
közfoglalkoztatási programba 6 hónapra, napi 8 
órás munkaidővel. Az októberi változáshoz viszont 
hozzátartozik, hogy a 93 főből 73 főnek képzésben 
kell részt vennie 2013. december 1-től – 2014. 
február illetve március végéig.  
 
Képzések: alap kompetenciafejlesztés, konyhai 
kisegítő, házi ápoló és gondozó, motoros fűkasza 
kezelő, általános települési karbantartó, valamint 
mezőgazdasági konyhakerti növénytermesztő. A 
projekt összköltsége a foglalkoztatás teljes 
időtartamára /2014.04.30./: 46.441.305.- Ft (2013-
ra eső rész: 9.421.949.- Ft)  
A települési programok mellett 2013-ban további 3 
országos közfoglalkoztatási programban vett részt 
az Önkormányzat, amiben, mint munkáltató nem 
vállalt szerepet, csak együttműködő partnerként 
biztosított humán erőforrást. A Dalerd Zrt-nél, a 
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóságnál (Gyula) és a 
Körös-Berettyó Víztársulatnál (Békés) 35 fő 
sarkadkeresztúri személy került alkalmazásra.       
 
A leírtak alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy az Önkormányzat és ezáltal a település 
vagyona növekedett – 2013-ban csak 
közfoglalkoztatási programok keretén belül 
95.001.365.- Ft érkezett a településre.  
 
Itt szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak, valamint a sarkadi Munkaügyi 
Központ Vezetőségének és dolgozóinak, akiknek 
legfőbb képen oroszlánrésze volt abban, hogy a 
fenti támogatás a településre érkezzen.  
 
                                        Bakucz Péter polgármester 
 

    H U M O RH U M O RH U M O RH U M O R    
 
- Hogy veszi fel a székely a mobiltelefonját? 
- No, kia? 

*** 
Egyik este a rendőr odaszól a fiának: 
- Fiam, te olyan hülye vagy, mint ez az asztal - 
és elkezd rajta kopogni. 
Mire a srác: 
- Papa, kopogtak! 
 

*** 
- Hogy hívják az eltűnt kínait? 
- ??? 
- Nin Csen! 
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        SZOCIÁLIS CÉLÚ T ŰZIFA 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. októberében döntött 
arról, hogy „A helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM 
rendelet” alapján pályázatot nyújt be vissza 
nem térítendő támogatásra, melyet elnyerés 
esetén lakossági célú tűzifavásárlásra kell 
fordítani. A pályázat az Önkormányzat 
részéről benyújtásra került a rendelet alapján – 
így a támogatási igény 592 m3 keménylombos 
tűzifa, melynek önkormányzati önereje 
751.840.- Ft. A rendelet kitér arra is, hogy a 
támogatás alapján az önkormányzat által 
megvásárolt fa szállításának költsége teljes 
mértékben az Önkormányzatot terheli.  A 
Belügyminisztériumtól 2013. november 12-én 
Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr által 
pozitívan elbírált pályázati eredményről 
értesülhettünk, melyet Tállai András 
Önkormányzati Államtitkár Úr által aláírt 
támogatási szerződés erősített meg.  
Önkormányzatunk ez alapján 5.524.246.- Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesül, 
mely 335 m3 keménylombos fa vásárlását írja 
elő. A támogatási okirat alapján jelenleg a 
DALERD ZRT-vel folynak tárgyalások a 
tűzifa beszerzésére vonatkozóan, valamint 
szintén a Belügyminiszteri rendelet tér ki arra, 
hogy a fa osztását és annak részleteit 
rendeletben kell szabályozni. Ezek tisztázásáig 
és a favásárlás lebonyolításáig kérem a 
Tisztelt Lakosság megértését és türelmét. 
Érdemi előrelépés esetén tájékoztatni fogjuk a 
településen élőket! 
                               Bakucz Péter polgármester 

 

A közösségi közlekedés fejlesztéséről 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának gesztorságával, valamint 
Sarkad Város Önkormányzatának és Mezőgyán Község Önkormányzatának 
konzorciumi tagságával a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül 
összesen 90.209.039.- Ft-ot nyert autóbusz öblök felújítására, építésére. A 
támogatás 95 % intenzitású és a további 5 % önerőt az Önkormányzatoknak 
kell biztosítani az elnyert támogatás arányában. Sarkad Város, valamint 
Mezőgyán Község esetében a beruházás majd 100 %-os készültségben van, 
sajnálatos módon esetünkben több közműkiváltás szükséges (Alföldvíz Zrt. 
ivóvízvezetéke, Invitel Zrt. távközlési optikai kábele és pózna, valamint 
EDF-DÉMÁSZ pózna), melynek időbeli kivitelezése hátráltatja az építési 
munkákat. Reményeink szerint ezen problémák megoldása nem fogja 
befolyásolni a projekt befejezésének ütemét – december 15-ét. Addig is 
kérjük a lakosság és elsősorban az autóbusszal közlekedők megértését és 
türelmét.    

 
 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötés: 
Bakos János és Csendes Gyöngyi 

 

Minden nap szép, 
de a legszebb, 

amit a mai ad nekünk. 
Reméljük, hogy hosszú lesz, 

és örökre együtt leszünk. 

  (Goethe) 

 
A Községi Önkormányzat nevében 
gratulálunk az ifjú párnak, és sok 

boldogságot kívánunk! 
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Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!    
 

Közeleg a Mikulás nap! Ezzel kapcsolatosan 
egy kis történetet mondunk el Nektek! 

  
Hull a fehér pelyhes hó, jöjj el kedves Télapó! 
– énekelik a gyerekek, de szó mi szó, 
mostanában már nem szánkón, hanem 
motorbiciklin  járnak a  Mikulások. Honnan 
származik a Mikulás legenda, és miért kapnak 
a gyerekek ajándékot a kitisztított cipőjükbe 
Miklós napjának (azaz Mikulásnap) 
előestéjén? Ha nem tudod, és kíváncsi vagy rá, 
olvass tovább! A Mikulásról sok legenda 
kering az emberek között, a gyerekek és 
szegények megajándékozása és segítése 
azonban mindegyikben jelen van. Egyik 
változatot mesélem most el neked, és ha 
tetszik, meséld tovább a saját vagy ismerőseid 
gyerekeinek. Szent Miklós püspök – persze 
akkor még nem volt sem püspök, sem szent – 
245-ben (vagy legalábbis akkortájt – gondold 
csak meg: közel 1800 éve) született Patara 
városában, Kis-Ázsiában. Szülei gazdag 
emberek voltak, de korán meghaltak és ő 
örökölt vagyonával együtt Patara város 
kolostorába került. Pap, majd később püspök 
lett és egész életét az emberiségnek és a 
gyerekeknek szentelte. Vagyonát a szegények 
megsegítésére fordította.  
A kolostor mellett, ahol élt, lakott egy szegény 
ember, akinek volt három lánya. A szegény 
lányoknak kevés esélyük volt akkor férjhez 
menni és egyikük elhatározta, hogy eladja 
magát rabszolgának, hogy testvérei férjhez 
mehessenek. Miklós püspök véletlenül 
meghallotta, amikor erről beszéltek és 
segítségükre sietett. Amelyik gyerek azonban 
nagyon szerencsés, az személyesen is 
találkozhat vele.  

Úgy juttatott nekik pénzt, hogy nem tudták, kitől származik és ezt még két éven át megismételte. A harmadik alkalommal, 
mikor távozóban volt, meglátták piros köpenyét és azt hitték, hogy a télapó küldte az ajándékot. Éveken át juttatott ajándékot a 
gyermekeknek Miklós nap előestéjén és szegényeket is segítette anélkül, hogy tudták volna, kitől származik az 
ajándék. Később egy véletlen folytán kiderült, hogy ki az ajándékozó és az ő emlékére kap Mikulás nap előestéjén 
minden gyerek kitisztított cipőjébe ajándékot. Aki nem volt nagyon jó, hanem időnként rosszalkodott is - mert vannak még 
rossz gyerekek - az virgácsot is szokott kapni az ajándék mellé, amit azonban nem a Mikulás, hanem a krampusz hoz. A 
gyerekeknek a kitisztított cipőket érdemes kitenni az ablakba, hátha beletesz valamit a Mikulás. Őt látni nem fogják, mert 
mostanában már nagyon korán sötét van. A Mikulás pedig nagyon gyorsan jön és egy pillanat alatt már tovább is siet, mert 
nagyon sok gyereket kell meglátogatnia. 

                   Nyiraty Gábor: Eljön a Mikulás  

Egész évben erre vártam,                  Izgatottan nézem a távolt, 
megpucoltam kis csizmámat,   ahogy ezernyi hópihe táncol, 
kiteszem hát szobám ablakába,   s talán azt is meglátom, 
hogy a Mikulás majd megtalálja.   ahogy a Télapó suhan a szánon. 
 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Dr. Tóth Albert jegyző. Szerkeszti: 
Czégény Lajosné. A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási száma: 2.2.4/338/2/2002.



 


