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Weöres Sándor: Kánikula 

Szikrázó az égbolt 

aranyfüst a lég,  

eltörpül láng-űrben a 

tarka vidék. 

Olvadtan a tarló 

hullámzik, remeg, 

domb fölött utaznak 

izzó gyöngyszemek. 

Ragyogó kékségen 

sötét pihe-szál: 

óriás magányban 

egy pacsirta száll. 

 

Képviselő–testületi döntések

 

Március 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkérte Kovács Mihály Könyvvizsgáló Urat, hogy 

az önkormányzat működésében, kiemelve a Szociális 

Feladatellátó Társulás, a Konyha, és a Közös Önkormányzati 

Hivatal területek átfogó könyvvizsgálatáról újabb árajánlatot 

készítsen el. A Képviselő-testület felhatalmazta a 

Polgármestert, hogy ez ügyben járjon el. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről elfogatta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Békés megyei TOP-os pályázatokkal 

kapcsolatosan a kapcsolattartó személyére Bakucz Péter 

polgármestert jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon. 

 

Április 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi 

ki a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak és teljes 

állományának a település tűzbiztonsága érdekében a 2015. 

évben végzett munkájáért. 

 

 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi 

ki a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltségnek és teljes 

állományának a település közbiztonsága érdekében a 2015. 

évben végzett munkájáért. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Sarkadi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Sarkadi 

Rendőrkapitányságnak és teljes állományának a település 

közbiztonsága érdekében a 2015. évben végzett munkájáért.  

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről elfogadta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Sarkadkeresztúri Polgárőrség 2015. évi 

tájékoztatóját egy későbbi testületi ülésre halasztja. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata, mint klasszikus 

ajánlatkérő a 2015. évi éves közbeszerzési statisztika 

összegzését a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 17. számú 

melléklete alapján nemleges tartalommal jóváhagyta. 
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42 §-a alapján az 

Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges 

megjelöléssel jóváhagyta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a könyvvizsgálattal a KOVERO Kft. képviseletében Kovács 

Mihály könyvvizsgálót bízza meg a kért változtatásoknak 

megfelelően. A Képviselő-testület a könyvvizsgálatra tett 

árajánlatot elfogadta 4.600.000.- Ft+Áfa összegben, melyet a 

2016. évi költségvetésből biztosít. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Békés Megyei Kormányhivatal BE/02/226-1/2016. számú 

törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-

testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

érdekében nyilatkozik arról, hogy legkésőbb 2017. január 31-

ig a vonatkozó jogszabályok szerint hulladékgazdálkodási 

szerződést köt. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, 

komplex belvízrendezési program megvalósítása a 

belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” 

elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott 

projekt záró beszámolóját elfogadta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Keresztúr Nevű települések Diáktalálkozóján résztvevő 3 

gyermek részvételét 50.000.- Ft-tal támogatta. 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a TOP 4.2.1. számú pályázat keretén belül a Szociális 

Intézményünk (Idősek Klubja) épület felújítás- és 

eszközbeszerzés vonatkozásában 100% intenzitás mellett 

pályázatot nyújt be. Ugyanezen pályázaton belül benyújtásra 

kerül a Napközi Konyha épületének felújítása, valamint 

eszközcseréje 95 % intenzitás mellett a szükséges önerő 

biztosításával. Az önerőt az Önkormányzat saját 

költségvetéséből biztosítja. A két támogatást komplexen egy 

pályázaton belül kerül benyújtásra. Sarkadkeresztúr Község 

Képviselő-testülete a polgármestert felhatalmazza, hogy a 

pályázatok ügyében járjon el. 

 

Pünkösd 

 
Tisztelettel köszönjük valamennyi támogatónknak a kedves 

vállalkozóknak, őstermelőknek, alapítványoknak, civil 

szervezeteknek, magánszemélyeknek azt a sok értékes 

felajánlást, amit 2016. május 15-én a Pünkösdi családi 

rendezvényre adtak. Nagyon jól eső érzés, hogy ilyen lelkes, 

példaértékű és jó érzésű emberek laknak Sarkadkeresztúron! 

A 2016. évi Pünkösdi királylány Berencsi Eszter volt, a 

királyfi Miklya Szabolcs.  

 

Szívből gratulálunk nekik! A rossz idő ellenére egy nagyon 

tartalmas, színvonalas rendezvényt tudhatunk magunk 

mögött. Bízunk benne, hogy mindenki nagyon jól érezte 

magát, úgy a gyerekek, mint a felnőttek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgárőrség 

 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Községért 

Érdeméremmel jutalmazta Károlyi Jánost  az Ecsegfalvi 

falunap keretén belül megrendezett Békés megyei Polgárőr 

napon. Károlyi János 25 éve polgárőr, és óvja, védi falunkat. 

Ez úton is gratulálunk neki, valamint minden polgárőrnek a 

munkájához kívánunk erőt, egészséget! 

 

„Esteledik. Csitulni kezd a falu, a határ. Álmos ablakokon a 

zsalu lassan bezár. Fáradt arcát a Nap földpaplan alá rejti. 

Ezüst palástjában a Hold útját kezdi. Lassan gördülnek a 

kerekek a kihaló utcán, bágyatag kutya megugatja suhanó 

alakját. Kaput záró egy-egy polgár int az autóban ülők felé. 

A kocsmában záróra, biciklisek tartanak hazafelé. Az utolsó 

busz is hazaér a decemberi éjben, csak az autóban lévő két 

alak van még ébren. Járják az utcákat, erdőket, mezőket, a 

fagyos éjszakában a köztereket. A család otthon alszik a 

meleg szobában, álmuk nyugodt, hisz polgárőr vigyázza! 

Kevés a rendőr, ők is túlórában vannak! Így vigyáznak 

közösen a mi kis falunkra. De míg a rendőrt sok minden védi, 

a polgárőröket senki sem félti. Lenézik őket, kigúnyolják, 

nevetség tárgyai, sokak szerint kiállnak texasi kopót játszani. 

Fizetésük nincsen, s a köszönömöt is ritkán hallani. Mégis 

minden éjjel az autójukkal járnak hajnalig. Igyekeznek elejét 

venni megannyi csibészségnek, segítik a Körzetit a falu 

megfigyelésében. Hogy nincsenek ott mindenhol? Jogos 

lehetne a vád! Hogy családját eltartsa, nappal ő is dolgozni 

jár. Éjszaka szolgálat. Majd reggel a munkahelye várja. A 

szabadidejéből áldoz szeretett falujára. Az biztos, hogy szereti 

a faluját! Biztonságban akarja tudni családját, megvédeni a 

lakhelyét és a falu összes házát. Biztonságos környezetben 

nevelni gyermekét, unokáját! Végső soron nem különleges 

emberek, csak szebb jövőt teremtenének, ha lehet! 

Megbecsülni őket nem kötelező! De mindenképp tiszteletet 

érdemel ez a tetterő.”  

 

Ezekkel a gondolatokkal várjuk az új Polgárőrök belépését. 
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Tisztelettel:  

Dézsi Antal Polgárőr Egyesület Elnök helyettese 

 

Román Ortodox Kápolna 

 

2016. április 10-én a Sarkadkeresztúri Román Ortodox 

Kápolna újraszentelésére került sor, melyet Síluan Püspök 

Atya, a Magyarországi Román Ortodox Egyház vezetője, és 

Seres Sándor helyi lelkész celebrált. Az esemény után a 

Sarkadkeresztúri Román Önkormányzat Patkás János és 

felesége Nelli néni vendégül látta a résztvevőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

Patkás János a Román, Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnöke. 

 

Együtt a falunkért és a közösségért! 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete év elején döntött arról, hogy ebben az évben is 

megrendezi a már hagyományossá vált falunapot. A 

rendezvénnyel kapcsolatban szeretnénk köszönetet mondani 

azoknak a Sarkadkeresztúri lakosoknak, akik a falunap 

sikeres megtartását támogatták. Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik felajánlották a sertéseket, és azoknak akik 

elvállalták a sertések megfőzését, hogy egy tál étellel meg 

tudjuk vendégelni Sarkadkeresztúr lakosságát. Ezekkel a szép 

gesztussokkal érezhettük a falunkért, és a lakosokért való 

együttműködést, és az Önkormányzat költségvetésének 

tehermentesítését. Köszönetünket fejezzük ki minden 

falunapi rendezvényünk  támogatójának, továbbá 

mindenkinek, aki valamilyen módon akár anyagilag, akár a 

munkájával hozzájárult rendezvényeink sikeréhez. Nagy 

figyelmet fordítottunk arra, hogy tevékenységünk ne legyen 

öncélú, hanem minden lakótársunk érdeklődését felkeltve, 

minél több ember bevonásával valósítsuk meg kitűzött 

céljainkat, illetve lehetőségeinkhez képest meg tudjuk 

vendégelni a lakosokat. Még egyszer szeretnénk 

megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását. 

Továbbra is szeretnénk ezt a jól kialakult együttműködési 

rendet fenntartani és bővíteni mindazokkal, akik azonosulnak 

céljainkkal és tenni akarnak falunkért és a közösségünkért. 

 

Tisztelettel: Bakucz Péter polgármester és a Képviselő-

testület 

 

Sport 

  

Elindult a 2016/2017-es Labdarúgó Bajnokság. Egyesületünk 

6 korosztállyal indul. Felnőtt, Ifi, U/13, U/11, U/9,U/7. Sajnos 

az egyre csökkenő gyereklétszám miatt elég nehéz dolgunk 

van az utánpótlás csapatoknál. Már odáig jutottunk, hogy 

„csak” Sarkadkeresztúri gyerekekből egy csapatot sem 

tudunk kiállítani, így minden csapatba a környező 

településekről próbálunk gyermeket igazolni. A Bozsik 

Tornák szeptemberben kezdődnek. A  gyerekek Gyulán, a 

Termál pályán játszanak hétvégéken, a megye környező 

településeinek gyermekeivel. Nagyon szeretik ezeket a 

tornákat, gazdag élményekkel, oklevéllel, érmekkel térnek 

haza. Az Ifjúsági csapat a héten rajtol. Velük igazán nehéz 

dolgunk van, mert a középiskolai tanulmányok miatt 

általában kollégisták, egész héten nincsenek itthon, emiatt 

nem tudnak edzésre járni. Így pedig nem nagy sikereket 

tudunk elérni, de próbálkozunk mindent megtenni a siker 

érdekében. Ők Gyulán játsszák a hazai mérkőzésüket az őszi 

szezonban a pálya megóvása érdekében. Edzőnk: Sajti 

Károly. A Felnőttek már megkezdték az őszi szezont. Az 

elmúlt héten Okányt látogattuk meg, 1:1-es döntetlen 

született, augusztus 21-én végre Keresztúri pályán a 

Csanádapácát sikerült 4:1-re legyőzni. A következő héten 

Békésszentandrásra látogatunk el. Felnőtt csapatunk 23-as 

kerettel rendelkezik. Szeretnénk a bajnokság végén a 

dobogón végezni. Edzőnk: Gurzó Sándor. Ezen a hétvégén 

átadtuk a Keresztúri pályát. Nincs még teljesen kész, vannak 

még szükségesek utómunkálatok, de a csapat és a szurkolók 

miatt úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább, itthon 

játszunk. Nagyon jól sikerült a pályaavató, szép eredménnyel 

sikerült megörvendeztetni lelkes közönségünket. A mérkőzés 

után a szurkolókkal együtt egy közös vacsorával zártuk 

vasárnapi programunkat. Időközben a régi rozsdás labdafogó 

háló helyett elkészült az új sárga-fekete színekben pompázó 

labdafogó háló. A pálya felújításával szinkronban edzőpálya 

elkészítéséhez fogtunk hozzá. Ha az edzőpálya kész lesz, 

akkor az majd lehetővé teszi, hogy megkíméljük a 

nagypályát, csak a bajnoki meccseket játsszuk rajta, az 

edzéseket és a felkészülési mérkőzéseket pedig az edzőpályán 

játsszuk. A pálya hétköznap és hétvégén is zárva tart, csak az 

edzések és a mérkőzések alkalmával van nyitva! Megkérünk 

mindenkit, hogy csak akkor menjen be a pályára, ha mi ott 

vagyunk! A locsolófejek kijönnek a földből tehát természetes, 



 

 

 

4 

 

 

hogy ilyenkor senki nem lehet a pályán!    A szertárunkban is 

sikerült új eszközöket és felszereléseket beszereznünk. 

Koordinációs létrákat, bójákat, medicin, futsal és rendes 

labdákat, taktikai rudakat, karikákat, egyéb képességfejlesztő 

eszközöket. A csapatnak cipőt, melegítőt, pólót, törülközőt, 

táskát, széldzsekit, és télikabátot vettünk. Sajnos mindezek 

mellett is nagyon sok hiányossággal rendelkezik az 

Egyesület, amit a nehéz anyagi helyzetünk miatt nem tudunk 

pótolni. Szeretetnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 

eddig bármilyen formában támogatta az Egyesületünket! 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak az embereknek, akik a 

kétkezi munkájukkal segítették a csapatot hozzá, hogy a pálya 

és a környéke ilyen szép legyen! Kérünk mindenkit, akinek 

módjában áll, az ezután is támogasson bennünket az 

53200091-11096094-es, számlaszámon, vagy bármilyen 

formában. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a 

szurkolóinkat az egész éven át kitartó szurkolást! Nélkülük 

semmit nem érne a Keresztúri foci! Hajrá Keresztúr! 

 

Nagyné Bondár Anikó 

Sportegyesület elnöke 

 

Vízközmű 

 

Tisztelt Sarkadkeresztúri Lakosok ! 

 

 A Sarkadkeresztúri Vízközmű Társulat nevében szeretném 

Önöket tájékoztatni a további teendőkről.                                                  

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.)  

Kormányrendelet 14. paragrafus (3) bekezdése értelmében 

„a Vízközmű társulat az általa létrehozott vízi közművet 

elkészülte (próbaüzem), 4-6 hó műszaki átadása –átvétele 

befejezése után, legkésőbb 30 napon belül a tulajdonos 

Önkormányzat(ok)nak adja át. (Alföldvíz Zrt). Ez a 

próbaüzem előre láthatóan szeptember 17-én lejár! Ezért arra 

kérem a Tisztelt Lakosokat (akik előtt a szennyvíz 

gerinchálózat ki lett építve) I. ütem, hogy mielőbb kössenek 

rá a szennyvízhálózatra! A próbaüzem lejártával, aki még 

nem kötött rá a hálózatra, annak a telektulajdonosnak az 

Önkormányzat talajterhelési díjat vet ki, mely díjat az 

illetékes minisztérium határoz meg a településre 

vonatkozóan, ez az összeg akár 3-4-szerese is lehet a közmű 

szolgáltatási díjának! Ennek elkerülése érdekében szerettem 

volna mindenkit tájékoztatni! Decemberben 1-jén tartunk egy 

bővebb tájékoztatót, erről a későbbiekben mindenkit 

értesíteni fogunk a helyben szokásos módon (újság, fali 

hirdető). 

 

Maradok tisztelettel: 

                                            Deák Imre  

Társulás elnöke 

 

Közvilágítás 
 

Több lakostól kaptunk visszajelzéseket, hogy a településen 

nem világítanak a közvilágítás lámpatestei. Ezúton értesítjük 

a Tisztelt Lakosságot, hogy az előző esetekben kétféle módon 

történhet hibabejelentés. Bejelentés történhet lakossági 

szinten a díjmentesen hívható 06-40-822-000-s 

telefonszámon, illetve személyesen hivatalunk titkárságán 

Puskásné Szatmár Kláránál. A közvilágításért a szolgáltató 

felé átalányt fizetünk, így a lakosok biztonsága érdekeit 

nézve, világítson mindenhol a villany! 

 

„Élet szeletek!” 
 

Református Egyház: 

Harangjavítás: 

 

A Sarkadkeresztúri Református Egyházközség életének két 

jelentősebb eseményről szeretnénk tájékoztatni az olvasókat.  

Idén elengedhetetlen feladatként tűztük ki célul a templom 

harangjainak a felújítási munkálatait.  A felújítás érintette a 

harangok tartószerkezetét és a harangok elektromos 

rendszerét. A közel 150 éves harangszerkezetek új 

csapágyazást, új elektronikai berendezést és a kisebbik 

harang új harangnyelvet kapott. Mindez 711.200 Ft-ba került 

(némi kedvezményt kapva a kivitelezőtől). Az Egyházközség 

által meghirdetett adománygyűjtés július 30-án 710.500.- Ft 

összeggel zárult le! 

Minden áldozatos adományozónak köszönetet mond az 

Egyházközség Presbitériuma: Szóljon Isten dicsőségére 

harangunk. 

 

Gyermekhét: 

 

Az Egyházközség 2016.07.18 és 22. között rendezte meg 

nyári hittantáborát. A résztvevő gyermekeket színes 

programokkal vártuk. Minden nap nyomon követtük Isten 

Igéjének életünkben megtapasztalható jeleit. Volt nap, 

melyen magunk is Isten tanítványaiként „kenyeret 

szaporítottunk”. Volt nap, hol a Bábeli történet nyomán 

angolul tanultunk. Volt nap, mikor magunk is halászokká és 

hajóépítőkké, majd Sámson történetén keresztül testünk 

erejét építő erős, egészséges emberekké váltunk. S volt nap, 

mikor a strandolás örömeit élveztük. 

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki munkájával, 

sütemény felajánlással vagy egyéb hozzájárulásával segítette 

e tábor vidám, jókedvet nyújtó megvalósulását.    

Kedves falubeliek, tanuljunk és tanítsunk Istenről, mert 

minden élet Tőle és Általa válhat teljessé, egésszé.  

 

                                                                        Tisztelettel: 

 Hunyady István  

 

Sarkadi Kistérségi Járó beteg Szakellátó 

Központ 

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sarkadi 

Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ, mint intézmény 

továbbra is önkormányzati fenntartásban fog működni. 

   

 

Tisztelt Sarkadkeresztúri  Lakosok! 

Mint közismert, a Sarkadi Kistérségi Járó beteg Szakellátó 

Központ 2011 szeptemberében kezdte meg működését. Az 
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intézményt működtető Nonprofit Kft. a sarkadi kistérség 9 

településének tulajdonában van, ugyanakkor a kistérség 11 

településének tekintetében látja el a járó beteg szakellátói 

feladatokat. Az intézmény korszerűen felszerelt, 33 főállású 

dolgozónak, valamint 21 szakorvosnak ad munkát és 20 szak-

, és egyéb ellátást működtet a kistérségi lakosság javára és 

elégedettségére.  

A Sarkadi Járó beteg Szakellátó Központ egy közel 1 milliárd 

forintos uniós támogatási program keretében létesült, 

melynek 5 éves kötelező fenntartási ideje 2016 

szeptemberében lejár. A tulajdonos önkormányzatok 

természetesen a jövőben is működtetni kívánják e fontos 

tevékenységet ellátó intézményt. Ennek mentén az 

intézményt működtető nonprofit Kft. 2016. július 26-ai 

taggyűlésén a tulajdonos önkormányzatok egyöntetűen az 

önkormányzati fenntartásban történő további működtetés 

mellett döntöttek, tekintettel arra, hogy ez a működtetési 

forma jelenti a legnagyobb biztonságot az intézmény és az 

általa képviselt értékek megőrzésére nézvést.  

A Járó beteg Szakellátó Központot megalapozó pályázat 

benyújtásakor szó volt arról, hogy az állam magasabb 

finanszírozást biztosít a pályázat keretében megvalósítandó 

intézmények, így közöttük a sarkadi intézmény 

működtetéséhez is, tekintettel arra, hogy a járó beteg 

szakellátó központok állami finanszírozása lényegesen 

alacsonyabb a fekvőbeteg ellátást végző intézményekhez 

(kórházakhoz) képest. Az országosan ígért magasabb állami 

finanszírozásra azonban nem került sor, így a járó beteg 

szakellátó központot működtető önkormányzatoknak saját 

forrásból komoly anyagi terheket kellett vállalniuk a 

működtetés érdekében az elmúlt öt esztendőben, s tenniük 

kell ezt a jövőben is. Az utóbbi időben nem hiteles forrásból 

olyan állítások is elhangzottak, miszerint az intézmény bezár. 

Erről tehát szó sincs, a további, korábbiakhoz hasonló, 

önkormányzati fenntartású működtetésről a tulajdonos 

önkormányzatok a fentiek szerint döntöttek, mely döntés 

meghozatala során fel sem merült az intézmény esetleges 

bezárásának, vagy állami fenntartásba történő átadásának 

döntési iránya.  

Számos lakossági érdeklődő kérdés felvetődött az intézmény 

keretén belül működő nappali kórház tevékenységével 

összefüggésben is. Ennek kapcsán azt kell kihangsúlyozni, 

hogy a már korábban megkért és kiadott időpontok esetében 

a nappali kórházi ellátás folyamatosan működött és jelenleg 

is működik. Ugyanakkor az erre hivatott hatóságok által 

megkövetelt szakorvos ellátás biztosítása érdekében szükség 

volt a rendszer átszervezésére. Ez megtörtént, így 2016. 

augusztus 22-től ismét lehet időpontot kérni nappali kórházi 

ellátásra, mely új kezelésekre 2016. szeptember 5-től 

folyamatosan lehetőség nyílik, változatlan rendelési időben 

és szakszemélyzettel. A nappali kórházi ellátásra tehát a 

kistérség valamennyi ezen ellátást igénylő lakosának 

lehetősége lesz a továbbiakban is azzal, hogy mint minden 

más járó beteg szakellátó központ esetében, és mint ahogy 

2011-ben a Sarkadi Járó beteg Szakellátó Központ is 

megkezdte ez irányú működését, a szakorvosok által kiírt 

gyógyszerek, infúziós oldat és szerelék kiváltása az ellátást 

igénybe vevő ellátott feladata. A nappali kórházi ellátás 

kapcsán felmerülő bármilyen további kérdés esetén a nappali 

kórházi kezelést kiíró szakorvos tud részletes felvilágosítást 

nyújtani.  

 

Tisztelettel: 

                                                Debreczeni Lajos ügyvezető 

 

 

Felhívás 
 

Tisztelt Lakosság! 

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. tájékoztatja a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a központi orvosi ügyelet 

hívószáma megváltozik. 

 

A központi orvosi ügyelet rendelője: 5720 Sarkad Béke 

Sétány 5. 

 

Az ügyeleti időszak az eddigieknek megfelelő: 

Hétköznap: 16:00-től másnap reggel 08:00-ig 

Hétvégén és ünnepnapokon: 08:00-tól másnap reggel 

08:00-ig tart. 

 

2016. július 1-től az alapellátási ügyelet a következő 

számokon hívható: 

Ügyeleti hívószám: 06-70-3703-104 

Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104 

 

Az eddigi alapellátási ügyeleti hívószámként működő 06-

66-375-229-es hívószám 2016. július 1-től megszűnt. 

 

Diákmunka 

 

Ez évben is volt esélyük a fiataloknak 30 napos Diákmunkára. 

Az Önkormányzat és a Foglalkoztatási Hivatal 

együttműködésének köszönhetően, valamennyi diákmunkára 

jelentkezett diáknak tudtunk lehetőséget biztosítani. Bízunk 

benne, hogy mind a 13 diáknak és szüleiknek lehetőséget és 

nagy segítséget biztosítottunk tanévkezdés előtt. 

Megpróbáltuk minden jelentkezőnek a kérését teljesíteni. 

Bízunk a szülők, és a gyermekek elégedettségében. 

 

2016. október 2-án szavazás 

 

A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a 

kényszerbetelepítés ellen. A kormány mindenekelőtt azért 

utasítja el a kötelező betelepítési kvótát, mert az növelné a 

terrorveszélyt. A hatóságok és a biztonsági szakemberek 

folyamatosan figyelmeztetik az európai döntéshozókat a 

terrorveszély növekedésére. A bevándorlók nagyrészt olyan 

területekről jönnek, ahol az európai államok éppen katonai 

akciókat hajtanak végre. Ez jelentősen növeli a biztonsági 

kockázatokat. Mára bebizonyosodott, hogy a terroristák 

tudatosan és jól szervezetten arra használják fel az ellenőrzés 

hiányát, hogy elvegyüljenek a bevándorlók tömegében. Senki 

sem tudja megmondani, hogy hány terrorista érkezett a 

migránsok között eddig, és hányan érkeznek továbbra is nap, 

mint nap. Márpedig terroristából egy is sok. Ezért megkérünk 
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minden kedves Sarkadkeresztúri lakost, hogy menjen el 

szavazni! 

 

Keresztúr találkozó 
 

Ez év májusában került megrendezésre a Keresztúrok ifjúsági 

találkozója, melyen településünk 5 fős kis delegációval vett 

részt. Az ifjúsági találkozó helyszíne a horvátországi Fiume. 

Kis csapatunk a 18 csapatból előkelően a 4. helyen végzett. 

Delegáció tagjai: Kóra Boglárka, Dian Dominika, Szalazsán 

Róbert. Felkészítő tanár: Nagy Sándorné; valamint Bakucz 

Péter polgármester. 

 

 

A XVII. Keresztúr Nevű Nemzetközi Találkozóján 24 

település vett részt Rákoskeresztúron, ahol 1021 résztvevő 

delegált volt jelen. A delegációk a Gödöllői Egyetem 

Kollégiumában voltak elszállásolva. Nagyon jól éreztük 

magunkat A találkozón 22 fő képviselte községünket. Öröm 

volt nézni azt, ahogy az önkormányzatok kisbuszai egymás 

mellett parkoltak, egy közös célért voltak jelen a Keresztúr 

Nevű Települések Találkozóján, ami nem másról szólt, mint 

az összefogásról, összetartozásról. A találkozó fő 

műsorszámai a delegációk kultúrcsoportjainak fellépései 

voltak, valamint elmaradhatatlan volt Állami ünnepünkön az 

új kenyér szentelése, melyhez valamennyi delegáció 2kg 

liszttel járult hozzá, hogy elkészüljön a keresztúrok kenyere. 

2017-ben Sajókeresztúrón lesz a XVIII. találkozó megtartva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dunai Mónika Országgyűlési Képviselő Asszonnyal, 

valamint Hegyi László Egyházi Kapcsolatokért Felelős 

Helyettes Államtitkár Úrral - Augusztus 20-i Állami 

Ünnepünkön az új kenyérrel - Rákoskeresztúron 

 

Hulladékszállítás 

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Társaságunkat – Tappe Kft-t jelölte ki 2016. január 1. 

napjától az Önök településén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ideiglenes ellátására. 

 

A kirendelő határozat szerint a szolgáltatási díjakra az 

ideiglenes ellátásra kötelezett közszolgáltató a jogosult, 

alanyi jogon állítja ki a közszolgáltatási számlákat és szedi be 

a határozatban szereplő közszolgáltatási díjakat. 

A számlák kiállításának és a közszolgáltatási díjak 

beszedésének jogosultságát Szabó Zsolt Úr, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, 

valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkára 

állásfoglalásában is megerősítette, miszerint jelen helyzetben 

a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet kell alkalmazni, 

amely lehetőséget ad a kijelölt szolgáltatónak, hogy számlát 

állítson ki, valamint a katasztrófavédelmi hatóság 

határozatában is ez szerepel. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy ha az ingatlanhasználók részéről 

kétség merülne fel a számla kiállításának jogosságával és a 

fizetési kötelezettséggel kapcsolatban, úgy a fentiek szerint 

tájékoztatni szíveskedjenek a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetteket. 

 

Tappe Kft. 

 

Lomtalanítás 
 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az évi 

lakossági lomtalanítást 2016. szeptember 03-án végzi el a 

Tappe Kft. A lakosságot a Tappe Kft. szórólap útján fogja 

tájékoztatni a kihelyezhető és az elszállításra kerülő 

hulladékokkal kapcsolatban. 

 

Óvodai hírek 

 

Május 6-án Anyák napi,- és évzáró műsorral vártuk, 

köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat. 

A gyerekek egy kis ízelítőt adtak az év közben tanult 

versekből, mondókákból, körjátékokból, és ajándékkal, 

verssel, dallal köszöntötték az anyukákat, mamákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 17-én a Pósteleki Élményparkba szerveztünk 

kirándulást a gyerekekkel és a szülőkkel közösen. Bár az 

időjárás nem igazán kedvezett, ettől függetlenül egy kellemes 

napot töltöttünk el itt. A gyerekek költségét (útiköltség, 

belépő, ebéd) az Alapítvány fizette. 

 

Június 1-jén Gyereknapoztunk az óvodában. Most is, mint 

minden évben, meghívtuk az 1. és 2. osztályosokat is. Volt 

zenés előadás Molnár Orsival, ugrálóvár, arcfestés, csillám 

tetoválás, kézműveskedés Ella nénivel. A Gyereknapi 

programokat is az Alapítvány finanszírozta, aminek a 

költsége 80.000.- Ft. volt. Ezúton is köszönjük a szülők 

segítségét! Volt, aki süteményt, üdítőt hozott a gyerekeknek, 
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Fazekas Mónika szülő pedig arcot festett és csillámtetoválta 

a gyerekeket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballagási ünnepségünket június 3-án tartottuk. 

Szeptemberben 6 kis óvodás kezdi meg tanulmányait az 

Általános Iskolában. 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Szülőket, hogy a nyári 

tisztasági meszelés és nagytakarítás augusztus 08-26-ig lesz. 

Ebben az időszakban az óvoda ZÁRVA lesz. Az 

Önkormányzat kérésére – technikai okok miatt – Nevelési év 

nyitás és kezdés szeptember 1-én, csütörtökön lesz. 

Megértésüket köszönjük.  

 

Iskolai hírek 

 

2016. május – augusztus 

 

I. Keresztúri Focitorna 

Iskolánk 2016. 04. 21-én focitornát rendezett, melyen 

Zsadány, Okány, Geszt és Sarkadkeresztúr csapata vett részt. 

Focistáink aranyérmet szereztek. A lelkes szurkolótábornak 

köszönjük a sok biztatást! Gratulálunk a fiúknak és 

Zvolenszki Edit testnevelő tanárnak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úszásoktatás 

A KLIK minden 5. és 6. osztályos tanuló számára 2 hetes 

intenzív úszásoktatást szervezett, iskolai tanóra keretében. A 

tanfolyamot Zvolenszki Edit tanárnő tartotta. A gyerekek 

nagyon ügyesen megtanultak úszni a második hét végére. Az 

utolsó napot az Aqua Palotában tölthették. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasóvetélkedő – 2016 

Hagyományainkhoz híven ismét megrendeztük alsós 

tanulóink részére az Olvasóvetélkedőt. A gyerekek játékos 

feladatokon keresztül dolgozták fel a "Brémai muzsikusok" 

című mesét. Jó hangulatú, vidám délutánt töltöttek el. 

Köszönjük a vetélkedő megszervezését és lebonyolítását 

Nagy Sándorné Julika néninek! 

 

Gyereknap – 2016 

Az idei gyereknapot a Pósteleki Szabadidőparkban 

ünnepeltük jó kedvvel, kacagással. 

Köszönjük a lehetőséget Szabó Tamásnak és az iskola 

alapítványának! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyváradi kirándulás - 2016 

Alsó tagozatos tanulóink Nagyváradra kirándultak. Jártak az 

állatkertben, a Gyermekvárosban, a Mc' Donalds-ban. Jól 

sikerült nap volt. Az utazás költségét az iskola alapítványa 

60.000.- Ft-tal támogatta. 
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Bolondballagás, ballagás - 2016 

Ismét eltelt egy év, 14 tanuló búcsúzott iskolánktól. 

Színvonalas műsor keretében köszöntünk el diákjainktól. 

Továbbtanulásukhoz sok sikert kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évzáró – 2016 

A kitűnő és jeles tanulók könyvjutalomban részesültek.  

Sarkadkeresztúr Önkormányzata pénzjutalomban részesítette 

a tanév folyamán tanulmányi- és sportversenyeken dobogós 

helyezést elért diákokat és csapatokat. 

Iskolánk alapítványa immár harmadik alkalommal 

emlékplakettben részesítette azokat a szülőket, akik sokat 

tettek az intézményért és végleg elszakadnak iskolánktól, 

mert nincs kisebb gyermekük, aki még itt maradna. Idén 

emlékplakettben részesült Varga Tímea és Kónyáné Bondár 

Csilla. Emléklapot kapott iskolai segítő munkájáért Szalazsán 

Attiláné, Kóráné Szabó Annamária, Kóráné Patkás Katalin, 

Fábiánné Nagy Julianna. 

Köszönjük a segítséget! 

 

 

 

 

 

"Kutakodj, okosodj!" vetélkedő jutalmazása:  

Ebben a tanévben is meghirdettük a "Kutakodj, okosodj!" 

versenyt tanulóink számára. Örömünkre sok gyerek vett részt, 

akiknek a jutalma egy 3D-s mozielőadás volt a Csaba 

Centerben. Köszönjük Tadanainé Forrás Kati néninek a sok 

érdekes feladatot, mellyel gyarapíthatták a tanulók tudásukat. 

Az utazást és a belépőjegyeket (120 000.- Ft) az iskola 

alapítványa finanszírozta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. osztályosok kirándulása 

Az esős idő ellenére az együtt eltöltött idő vidáman telt. Az 

időjárás is megjavult, így maradéktalanul elégedetten 

fejeztük be az utolsó közös túránkat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzsébet tábor – 2016 

Intézményünk az idei évben 2 tábort szervezett 50-50 fővel. 

A pedagógusok igyekeztek minél változatosabb programokat 

szervezni a gyerekeknek. 

 

 

 

Kitűnő tanulóink a 

Fővárosi 

Nagycirkuszban 

Iskolánk kitűnő tanulói egy-egy ingyen cirkuszjegyet kaptak 

a Fővárosi Nagycirkusz "Vízi Cirkusz" című előadására. A 

szülők kérésére az Önkormányzat vállalta a gyerekek 

utaztatását, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Külön 

köszönet Vajda Sándornak és Orodán Sándornak az egész 

napos munkájukért. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 

egy kis városnézésre és játékra is jutott idő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További fényképek megtekinthetők a  

https://www.facebook.com/Okányi-Általános-Iskola-

Sarkadkeresztúri-Tagintézménye-718087184921127/ 

oldalon. 

 

 

https://www.facebook.com/Okányi-Általános-Iskola-Sarkadkeresztúri-Tagintézménye-718087184921127/
https://www.facebook.com/Okányi-Általános-Iskola-Sarkadkeresztúri-Tagintézménye-718087184921127/
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Könyvtár hírei 

 

Véradás 

2016. szeptember 21-én   8°°- 12°° - ig! 

Községi könyvtárban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
MISKUCZA ROMAN görögkeleti lelkészre emlékezünk, aki 

1915-ben született Gyulán, egy népes görögkeleti román 

család 15. gyermekeként. Iskolái elvégzése után a 

Sarkadkeresztúri egyházközösségben kezdte el lelkipásztori 

hivatását. Beiktatása 1936-ban történt. Mikor idekerült, egy 

kis fatemplom volt a kántori lakás és a román iskola mellett. 

Biztosan vannak, akik még emlékeznek rá. Majd 1943-ban az 

egyháztagok és a tisztelendő nagy örömére meg tudták 

vásárolni ezt mai épületet Isten házának. 1944-ben 

csináltattak templomi székeket. 1953-ban elkészült a 

harangláb is. Az egyháztagok adományozásból lobogókat, 

csillárokat, szőnyegeket vásároltak abban a nagy 

szegénységben. Igyekeztek a kis templomukat a lehető 

legszebbé tenni, hogy vasárnaponként a misén méltó 

körülmények között kérhessék Isten segítségét. 

Igen nagy odaadással gondoskodott 55 éven át – ha kellett 

kétkezi munkával is a kis templom rendben tartásáról. 

Sok évig járt helyettesíteni, 10 évig Körösszegapátiban, 4 

évig Kétegyházára, valamint alkalomszerűen több más 

településre is, pl.: Mezőpeterdre, Körmöspusztára, 

Körösszakálba, Vekerdre, és oda, ahol szükség volt 

lelkipásztori szolgálatára. Munkáját lelkiismeretesen, 

pontosan végezte 76 éves koráig, mindaddig, amíg az Úr 

1991. július 29-én magához szólította. 

 

 

NYUGODJON BÉKÉBEN 

      

   A gyászoló család 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetmények 

 

ADÉL VENDÉGHÁZ 

 

 
 

Vendégeket vár és nincs hol 

elszállásolnia?   

Egész évben várjuk vendégeinket 

vendégházunkba. 

Egyedi ajánlatokért hívja a +36-

30/249-8401 telefonszámot. 

 

 

Kerékpár szaküzlet és szerviz 

 
Facebook cím: Kerékpár szaküzlet és szerviz  

Sarkad Vécsey u. 25. 

- Kerékpárok forgalmazása és javítása 

- Alkatrészek, gumiáruk, kiegészítők, divat és 

sportnapszemüvegek, kereskedése az internetes ár 

alatt. 

Nagy Imre 

Tel.: 271-524,  

Mobil: 30/742-1499 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Falunapunkon köszöntött legifjabb és legidősebb 

sarkadkeresztúri polgárainkat: 

 

Elek Gergő (2016.06.30.) 

Bogyó Jánosné (1920.11.19) 

Jó egészséget kívánunk nekik és kedves családjaiknak. 

 

Születés: Csányi Gábor és Nyemcsok Mária Enikő lánya 

Hanna (2016.03.05.), Erdei József és Piriczky Mercédesz 

lánya Maja (2016.04.10.), Varga Gábor és Szűcs Szilvia 

lánya Lilla (2016.05 28.), Elek Lajos és Gaál Andrea fia 

Gergő (2016.06.30.) 

Csányi Gábor és Nyemcsok Mária Enikő lánya Hanna 

születési dátuma az előző számunkban elírásra került, ezért a 

szülők elnézését kérjük. 

Házasságkötés: Pardi Andrea és Boldog Gábor, Kiss 

Nikolett és Csök Richárd, Szappanos Anett és Győri Norbert, 

Nagy Katinka és Dallos Zoltán, Pándi Erika és Tóth Zoltán, 

Horváth Bálint és Patai Réka, Germán Tamás és Rith Barbara. 

 

Haláleset: Rácz Jánosné (Nagy Irén 1934.), Szabó József 

(1943), Czégény János (1933.), Szilágyi István Sándor 

(1956.), Váczi Mihályné (Ungor Irén 1953.), Kónya Sándor 

(1947.). 
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