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Idősek köszöntése 
 

Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel 
köszöntjük községünk időskorú lakóit 

és az alábbi verssel kívánunk jó egészséget mindnyájuknak. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hideg szél borzolja hajunkat, 
Az őszi nap sugara fáradtan pislog csak. 

Elmúlt a nyár, itt van az ősz, 
Elmúlt sok év, itt egy új köszöntő. 

 
Köszöntünk most minden időset, ki élhet 

Ebben a helységben, csendes békességben 
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort, 

Hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy 
jó. 

 
Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak, 

Drága gyermekükért mennyit fáradoztak. 
De mondani sem kell, mert dolgos két kezük 

Elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül. 
 

Legyenek boldogok s élvezzék az életet. 
A jó Isten adjon még számtalan sok évet. 

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen, 
A szeretet lángja töltse be szívüket 

 
Ha minden jókívánság beteljesülne, 

De boldog is lenne minden idős ember. 
Szívemből kívánom, hogy ez így legyen, 
Szomorú arcokat ne lásson két szemem. 
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Önkormányzati aktualitások

Önkormányzatunk képviselő-testülete augusztus 18-
án rendkívüli ülést tartott.  
 
Első napirendi pont a döntés az óvoda intézmény 
2015/2016. nevelési évben való további 
működéséről. 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. május 28. napján a 
63/2015. (V.28.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az Önkormányzatunk által fenntartott 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Óvoda 
Intézménye 2015. szeptember 1-től 1 óvodai 
csoporttal, maximált 30 fő gyermeklétszámmal 
kezdheti el a 2015/2016. nevelési évet. A határozat 
lényege gyakorlatilag a 2 óvodai csoport 
összevonását, és az Óvoda Intézmény a 
továbbiakban 1 óvodai csoporttal való működését 
jelentette. Az óvodai csoportok összevonását 
kizárólag az Önkormányzat költségvetési helyzete, 
az intézmény feladatalapú finanszírozása során 
jelentkező hiány csökkentése indokolta, míg 
pedagógiai, szakmai szempontok nem.  A csoport 
összevonáshoz kötődően ugyanakkor a Képviselő-
testület döntött arról is a 64/2015. (V.28.) számú 
határozatával, hogy a 2 óvodai csoport összevonása 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történhet. A Képviselő-testület megbízta a 
polgármestert, hogy a kérje meg a Békés Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatását, állásfoglalását az 
üggyel kapcsolatban, majd ennek függvényében 
tájékoztatassa a Képviselő-testületet.  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal 2015  július 28-án 
kelt, a BEB/08/780-1/2015. számú iratában 
tájékoztatást adott az óvodai csoportok 
összevonásának feltételeiről, vonatkozó jogszabályi 
előírásokról. 
 
77/2015. (VIII.18.)  számú önkormányzati 
határozat: 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete I. Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Óvoda Intézménye átszervezésével 
kapcsolatosan 2015. május 28-án hozott 63/2015. 
(V.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
II. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Óvoda Intézmény további 
működését a 2015/2016. nevelési évben az 
alapító okirata szerinti csoport számmal és 
létszámmal engedélyezi. 
III. Megbízza a Polgármestert, a Jegyzőt, 
valamint az Óvoda Intézmény Vezetőjét, hogy 
2016. május 31-ig az Óvoda Intézmény tovább 

működéshez további működéséhez való döntés 
érdekében javaslataikat tegyék meg. 
 
Második napirendi pontban, a Bejelentésekben a  
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex 
belvízrendezési program megvalósítása belterületen 
és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” projekt 
Konzorciumi Megállapodásának módosítása 
szükséges személyi változások miatt.  

Módosításra került: 

• Doboz Nagyközség polgármestere: Köves Mihály 
• Gyomaendrőd Város polgármestere: Toldi Balázs 
• Kondoros Város polgármestere: Ribárszki Péter 
• Kunágota Község polgármestere: Süli Ernő Pál 
• Okány Község polgármestere: Szívós László Ferenc 
• Sarkad Város polgármestere: Dr. Mokán István 

Melyet a Képviselő-testület, elfogadott. 
_________________________________________ 
 
A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodást a 
18/2015. (IV. 16.) számú Társulási Tanács 
határozattal módosította, tekintettel a 2015. január 1-
ei lakosságszám változására. A hatálybalépéshez 
szükséges a tagtelepülések Képviselő-testületeinek 
jóváhagyó határozata. Képviselő-testület a 
határozati javaslatot elfogadta, mely alapján: 
1./ Az I. fejezetben a székhely lakosságszámát 
az alábbiak szerint módosítja: 

A székhely lakosságszáma: 10.515 
2./ Az I. fejezetben a települési lakosságszámot 
az alábbiak szerint módosítja: 
A tagtelepülések lakosságszáma: 
Sarkad: 10.515 
Biharugra: 977 
Geszt: 839 
Körösnagyharsány: 648 
Kötegyán: 1.528 
Méhkerék: 2.179 
Mezőgyán: 1.169 
Okány: 2.650 
Sarkadkeresztúr: 1.635 
Újszalonta: 116 
Zsadány: 1.727 
A határozati javaslatot a képviselő-testület, 
támogatta. 
 
2015. augusztus 10-én kinevezett, Szokai Dániel 
jegyző Úr köszöntötte a Képviselő-testületet, és 
bemutatkozó beszédet mondott.  
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A Képviselő-testület örömmel fogadta 
bemutatkozását, és sikerekben gazdag, jó munkát 
kívánt neki az Önkormányzatnál. 
Önkormányzatunk képviselő-testülete szeptember 
14-én rendkívüli ülést tartott. 
 
Első napirendi pontként, a Víziközmű Társulat 
hitelfelvételéhez kapcsolódó korábbi határozat 
módosításáról volt szó. Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy a 7/2012. (I.26.) számú 
önkormányzati határozatban szereplő hitelfelvétellel 
járó kötelezettségvállalása megfelel a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10.§. (5) bekezdésében foglalt előírásoknak. 
 
A bejelentések között a polgármester tájékoztatást 
adott arról, hogy szeptember és október hónapban, a 
tavalyi évhez hasonlóan szeretnék megtartani, a 
Szüreti mulatságot és a Lecsó partit. Képviselő-
testület kinyilatkozta, hogy mindkét rendezvényt 
megtartja, oly módon, hogy a két rendezvény 
költségeit az Önkormányzattól függetlenül a 
képviselők saját maguk finanszírozzák! 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
18/2015.(II.25.) számú KT. határozat alapján 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a társadalmi és civil 
szervezeteket éves szinten egyszeri ingyenes ebéd- 
és terem támogatásban részesíti. 
Ezzel a támogatással élve a Mozgáskorlátozottak 
helyi csoportja - csoportvezetője Szekeres Mária 
kezdeményeztem a tagok részére a tagok részére az 
ebéd házhoz történő kiszállítását. A taglétszáma 
jelenleg 140 fő. A csoporttagok közül éveken át 
fizetik a tagdíjat, de sajnos sok olyan embertársunk  
is van, aki éveken át nem tudja elhagyni lakását, 
vagy csak nehezen tud járni. 2015. augusztus 27-én 
megszervezésre került a csoport részére egy 
kirándulás MEZŐKÖVESD MATYÓ VÁROSÁBA. 
Azt hiszem, aki élt a lehetőséggel, hogy eljött 
emlékezetes lesz számára az a nap, annál is inkább 
mivel azon a napon lett szét osztva az ebéd is azon 
tagok részére, akik a kiránduláson részt vettek, és így 
részükre nem kellett vinni ebédet, és nem volt külön 
költség. Mozgáskorlátozottak helyi csoport vezetője, 
valamint csoport tagjai köszönetet mondanak 
községünk polgármesterének Bakucz Péternek, 
alpolgármesterének Nagy Gézának, valamint a 
Képviselő-testület tagjainak. Köszönetet mondunk 
magánemberként Nagy Gézának és feleségének 
Manyikának és családjának, hogy további 
támogatásukkal színvonalasabbra tudtuk emelni 
szórakozásunkat. Köszönetünket tovább folytatjuk a 
Konyha vezetőjének Diósiné Mihucz Pirikének, és 
külön-külön az összes dolgozóinak. Köszönet 
azoknak, akik nagy szerepet vállaltak, hogy kijusson 
a tagok számára az ebéd. Személy szerint: Szabó 

Julianna, Szántó Erika, Pátkás Anikó Kisnyék és az 
állomáshoz Nagy Sándor. Meg kell említenem 
azoknak is a nevét, akik a buszba menet közben 
egész nap gondoskodtak, ellátták a tagokat. 
Szűcsné Novák Julianna és Szabó Gézáné Irma. 
Őszinte tisztelettel, és szeretettel. 
Megköszönöm mindenkinek segítő kész munkájukat 
Mozgáskorlátozottak helyi csoport vezetője. 
Szekeres Mária 
 
 

Hirdetmény 
 
A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázata megjelentette felhívását a 
felsőoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak – 
nappali tagozaton tanuló – sarkadkeresztúri állandó 
lakosok. További információ az Eper – BURSA 
rendszerben, melyben a pályázók a regisztrációt 
követően maguk rögzítik adataikat. 
Külön felhívjuk a középiskolai tanulmányaikat 
ebben az évben befejező és felsőfokú intézménybe 
jelentkezők figyelmét a pályázatra. A továbbtanulni 
kívánóknak már most be kell nyújtani a pályázatukat 
ahhoz, hogy 2016. szeptemberétől támogatásban 
részesíthetők legyenek, amennyiben felvételt 
nyernek felsőfokú oktatási intézménybe. 
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtás határideje: 

2015. november 9. 
 
Pályázati kiírás: 

1. Pályázók köre 

A Bursa Hungarica ösztöndíjban az 
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § 
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
(a továbbiakban lakóhely) rendelkezők 
részesülnek.  
Nem részesülhet ösztöndíjban az a 
pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált 

iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesz részt 

- a magyar Honvédség és a fegyveres 
szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll 

hallgatói jogviszonyban 
a) Az „A” típusú pályázatra azok az 

önkormányzat illetékességi területen 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
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intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. Az ösztöndíjra 
pályázhatnak 2015 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaikat utolsó 
évet megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2016 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2016/2017. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2015/2016. tanév második felében a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.  
b) A „B” típusú pályázatra azok az 

önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű (a 2015/2016. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, érettségizet) pályázók 
jelentkezhetnek, akik 2016/2017. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni.  

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2016/2017 tanévben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
A pályázatot papíralapon (nyomtatott 
formában), a lakóhely szerinti illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani. A pályázat 

rögzítésének és az önkormányzathoztörténő 
benyújtásának határideje:  
2015. november 9.  
 

Szennyvíz beruházás 
 
Tisztelt szennyvízberuházásban érintett 
sarkadkeresztúri lakosok! 
  
Az előző számban már felhívtuk az érintettek 
figyelmét, hogy végéhez közelít a szennyvízcsatorna 
beruházás településünkön. Ismételten felhívjuk az 
figyelmüket, hogy az érintett ingatlanokon a 
telekhatáron belül a házi rákötések kiépítése 
elkezdődhet és szükségszerű. 
  
Az Alföldvíz Zrt., mint leendő üzemeltető rövidesen 
tájékoztató levél útján veszi fel a kapcsolatot az 
érintettekkel. 
  
A telekhatáron belüli kiépítéssel kapcsolatban a 
Víziközmű Társulat és az Önkormányzat 
tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 
kiépítést végezheti az Alföldvíz Zrt. partnercégei, 
kiépítheti az ingatlan tulajdonosa is, ebben az 
esetben viszont a teleken belüli munkaárok nem 
fedhető be, amíg a kiépített rendszert az Alföldvíz 
Zrt. szakemberei azt nem szemrevételezik, illetve 
nem veszik át. 
 
Alföldvíz Zrt. partner cégei: 
  
Csaba-Cső Bt. – 30/932-98-63 
Csaviép Bt. - 30/943-48-44 
KIERZO-PLUSZ Kft. – 70/332-18-24 
Strong-Shield Kft. (ifj. Molnár János – 
sarkadkeresztúri lakos) – 30/459-70-11 
  
Mindezek mellett tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
ingatlanon belüli kiépítéshez az Alföldvíz Zrt.-től az 
Önkormányzat közreműködésével kedvezményes 
áron juthat a szükséges csövekhez, mely árak az 
alábbiak: 

KAEM 110/2m 2,2mm Tokos 
lefolyócső Koax 870.- Ft /db 

KAB    110/45 Lefolyó ívidom 45° 260.- Ft /db 
K A B   110/87 Lefolyó ívidom 87° 300.- Ft /db 

KAEA 110/110/45 Lefolyó Ágidom 45° 595.- Ft /db 
KAEA 110/110/87 Lefolyó Ágidom 87° 530.- Ft /db 
KAEA 110/050/45 Lefolyó Ágidom 45° 335.- Ft /db 
KAEA 110/050/87 Lefolyó Ágidom 87° 380.- Ft /db 

KGR   160/110 Csatorna Szűkítő 590.- Ft /db 
KGM  110 Csatorna Tokelzáró 190.- Ft /db 

KGU   110 Csatorna Áttoló 
karmantyú 355,- Ft /db 

KGB   110/15 Csatorna ívidom 15° 365.- Ft /db 
KGB   110/30 Csatorna ívidom 30° 375.- Ft /db 
KGB   110/45 Csatorna ívidom 45° 370.- Ft /db 
KGB   110/87 Csatorna ívidom 87° 470.- Ft /db 

KGK   110 Csatorna 
csővégelzáró 190.- Ft /db 

KENŐSZAPPAN  560.- Ft /db 
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KGEA110/110/45 Csatorna Ágidom 
45° 835.- Ft /db 

KGEA110/110/87 Csatorna Ágidom 
87° 780.- Ft /db 

KGEM 110/5m Csatorna Cső 3230.- Ft /db 
KGEM 110/3m Csatorna Cső 2480.- Ft /db 
KGEM 110/2m Csatorna Cső 1370.- Ft /db 
KGEM 110/1m Csatorna Cső 745.- Ft /db 

 
Tisztelettel: 
  
Víziközmű Társulat         Községi Önkormányzat   
 

Iskolai Hírek 
 

Tanévnyitó ünnepély: 
 

Szeptember 1-én megkezdődött a 2015-2016-os 
tanév. Intézményünkben 86 tanuló kezdte meg 
tanulmányait, köztük 9 elsős tanuló. Őket a 
diákönkormányzat képviselői apró ajándékkal lepték 
meg. A jelenlévőket verssel köszöntötte: 
Kónya Anett, Egri Ágnes Erzsébet és Lengyel 
Balázs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepség során megható élményben lehetett 
részünk. Mindnyájunk Inci nénije szeptember 1-től 
megkezdte nyugdíjas  
éveit. Ez alkalomból Tóth Edit tankerületi igazgató 
virággal köszöntötte Őt. Búcsúzunk tőle és kívánunk 
neki hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas 
éveket: 

„Minden történet véget ér valahol, 
de az életben minden vég valami újnak a kezdete!” 

 
A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0089 
„Innovatív újítások az okányi és a sarkadkeresztúri 
Iskolában” című pályázat keretében iskolánk 30 db 
új kerékpárt kapott. Tovább folytatódik a pályázat 
programelemeinek bonyolítása. Tanulóink 
biciklitúrákra indultak Sarkadra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aranydiploma 
Kónya Sándorné Kóra Magdolna, sok keresztúri 
Kónya óvó nénije 1965-ben végezte el a Soproni 
Óvónőképzőt. Ezért 2015-ben aranydiplomát kapott 
intézményünk közreműködésével. Ezúton 
köszöntjük ebből a jeles alkalomból!  
Hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas 
éveket kívánunk Neki! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
Halálesetek: Nagy Sándorné (1953), Nagy Mihály 
(1949), Dr. Asztalos Mihály (1942) 
Házasságkötés: Kádár György és Kádár Györgyné 
(Gurzó Mária) 
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Óvodai hírek 
Szeptember 1-jén megkezdődött a nevelési év az 
óvodában is. A 2015/2016-os nevelési évre beíratott 
gyerekek száma: 31 fő. Két csoportban folyik a 
nevelőmunka. A Kis vakond csoportban (kiscsoport) 
17-en vannak, a Katica csoportban (középső-
nagycsoport) pedig 14-en. A kicsiknél még a 
beszoktatás folyik. Reggelente vannak még kisebb 
sírások, de nap közben már szépen elfoglalják 
magukat a gyerekek a különféle tevékenységekkel. 
A jó időnek köszönhetően, sokat tudunk még kinn 
lenni a szabadban. Ezt kihasználva, a nagyokkal 
ellátogattunk a Konyhakertbe, ahol részesei 
lehettünk a betakarítási munkáknak. Éppen krumpli 
szedés volt, így beálltunk segíteni! A kis kosarainkat 
megraktuk az őszi termésekkel, úgy mentünk vissza 
az óvodába. Az óvodában pedig gyurmából is 
elkészítettük ezeket a zöldségeket.  

A háziállatokkal is ismerkedtünk élőhelyükön. 
Megnéztük Baracsi Gábor bácsiéknál a bocikat, a 
tyúkokat. Kati néni finom palacsintával várta a 
gyerekeket, amit az óvodába visszamenve 
elfogyasztottak a gyerekek. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Gabi bácsinak és Kati néninek a szíves 
vendéglátást! Marika óvónéniéknél megnézték a 
gyerekek a disznókat, és a tyúkokat, és még 
kukoricát is törtek, amit az óvodában lemorzsoltak. 
A csutkát pedig felhasználtuk a szőnyegen az 
„építkezéshez”. Szóval, esemény dús, és 
élményekben gazdag volt az eddig eltelt három hét 
az óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtár hírei 

Véradás! 

2015. szeptember 16-án megjelent Véradók száma 
25 fő 
  
Legközelebbi véradás: 2015. december 2-án 8-12 
óráig a Községi Könyvtárban lesz. 
 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kis kukta 

Új rovatot indítunk! Itt bárki megoszthatja a kedvenc 
étel-ital receptjét. Recepteket a szerkesztőségnél 
lehet leadni. Reméljük mindenkinek tetszeni fog. 

Meggyes-grízes  

Tésztához: 8 db tojás, 8 evőkanál cukor, 8 evőkanál 
liszt, fél csomag sütőpor. 

Krémhez: 1 liter tej, 2 dl búzadara, 25 dkg margarin, 
25 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, ízlés 
szerint magozott meggy. 

Elkészítés: Tészta alapanyagaiból piskótát sütünk, 
mikor kiült ketté vágjuk. Közben a tejből és 
búzadarából tejbegrízt főzünk. Amíg a gríz hűl addig 
kikavarjuk a margarint és a porcukrot. Ha kihűlt a 
gríz akkor apránként a margarinos krémmel 
összekeverjük, majd hozzáadjuk a vaníliáscukrot és 
óvatosan a magozott meggyet. Az elkészült krémmel 
a piskóta lapokat megtöltjük, 3 evőkanálnyi krémet 
félre teszünk amit a tészta tetejére kenünk és csoki 
forgáccsal díszítjük. 

A receptet Kiss Vencelnének köszönjük! 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata         Szerkeszti: Fazekas Attila 
Felelős szerkesztő: Bakucz Péter polgármester                    A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartatási száma: 2.2.4/338/2/2002. 
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