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__________________________________________________________________________________________ 
 

Március 8. - Nőnap! 
 

"Szép reggel az asszony: pihenést lehellő 
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellő, 

Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva; 
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma" 

Mindenki számára ismerős dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a főszerep a hölgyeké, 
lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A Nemzetközi Nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi 
megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy 
nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány kedves szóval. Bár nem egy örömteli alkalom szülte ezt az ünnepnapot, 
ma már kevesen tudják, honnan ered, hogyan alakult ez az ünnep.  
1908-ban, New Yorkban járunk. Az ottani varrónők, szám szerint úgy 40000 nő fellázadt és harcot indított a 
jogaiért és azért, hogy a nőkkel is emberségesebben bánjanak. Ezt a napot nyilvánították Nemzetközi Nőnappá, 
Magyarországon 1910-től vált ünneppé ez a dátum. A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, 
festők ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét, szépségét, 
bájait. Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgy 
rokonaikat. S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján 
kívánja a törődést, mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap.  
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor 
nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet! Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha 
kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is 
nekik. S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést 
kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb! 
Fiúk! Gondoskodjatok róluk, hogy még nagyon sokáig szépek maradjanak! 
 

A Nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük a 

község leányait és asszonyait! 

 

 

Nőnapra 

Édes lányok, szép asszonyok, csodás anyák,  
Ma néktek szólnak a köszöntők, a „Danák”. 
Ti kapjátok mind most, a megannyi virágot, 

S forgatjátok magatok körül, az egész világot. 
Mert a Nőnél a világon, nincs is talán szebb, 
Nincs is náluk biztosan, kiismerhetetlenebb. 
Nem is lehet náluk nélkül, oly csodásan élni, 
Életről nélkülük, nem lehet írni vagy beszélni. 

Fel hát férfi nép, csak legyen szép a virág, 
Hisz velük teljes tudod, velük szép a világ. 

E pár sor meg szóljon annak is, ki nem kapott, 
                                                                Sok szeretetet nektek, és Boldog Nőnapot. 
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ELKÉSZÜLT A KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
 
A képviselő-testület a soron következő, február 25-
én megtartott ülésén elsőként a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalta 
meg. 
 
A két testületi ülés között megtörtént a március 15-
e-i ünnepség előkészítése. A testület döntésének 
megfelelően március 12-én 14 órakor a Szabadság 
téren kerül megtartásra a hagyományos rendezvény. 
Az ünnepség időpontjáról és programjáról a 
szokásos módon a helyi újságban és plakátokon, 
kellő időben értesíteni fogjuk a lakosságot.  
 
● A két testületi ülés között ülésezett a falunapot 
előkészítő szervező bizottság. A falunap szintén a 
testület korábbi döntésének megfelelően 2010. 
július 31-én kerül megtartásra. A korai előkészítést 
az tette indokolttá, hogy a rendezvényen fellépő 
országos hírű együtteseket és előadókat időben le 
lehessen szerződtetni. Előkészítette a bizottság a 
szerződést a hangosításra és az eszközök bérletére 
vonatkozóan (sörpad, színpadfedés). A civil 
szervezetek szervezik a falunapi kiegészítő 
programokat.  
 
● A két testületi ülés között elkészült a soron kívüli 
kiegészítő állami támogatás elnyerésére 
benyújtandó igény, már csak a költségvetési 
rendeletet kell mellécsatolni.  
 
● A két testületi ülés között az elmúlt időszakban 
aktivizálták magukat a civil szervezetek, teltházas 
farsangot rendezett a sportcsarnokban a 
Diákönkormányzat, jótékonysági műsort és estet 
rendezett az óvoda alapítványa, tisztújító 
közgyűlést tartott a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete. Évzáró vadászbált rendezett a 
Vadásztársaság és március 13-án kerül megtartásra 
az Általános Iskola Alapítványának jótékonysági 
estje.  
 
● A két testületi ülés között a gépbeszerzési 
pályázat keretében valamennyi eszköz leszállításra 
került, használatba tudtuk venni az új Ford típusú 
kisteherautót.  
 
● A két testületi ülés között közmunkásaink 
elsősorban a téli feladatokat végezték 
(hóeltakarítás, síkosság-mentesítés, útalapok és 
padkák javítása, intézményeknél jelentkező 
fenntartási és karbantartási feladatok végzése). 
 
● A két testületi ülés között teljes körűen 
leszállításra kerültek a honvédségtől igényelt 
inkurrens anyagok. A második szállítmány 
Kalocsáról is megérkezett, közöttük egy viszonylag 
jó állapotú gulyáságyú is.  
 

Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
Sarkadkeresztúri Sportegyesület tevékenységéről 
szóló tájékoztatót hallgatta meg. A tájékoztatóból 
megtudhattuk, hogy: 
Az egyesület egy szakosztályt működtet, ezen belül 
felnőtt, ifjúsági (U19), serdülő (U16), U13, U11, 
U9, U7 és leánycsapat működik. A felnőtt és 
ifjúsági csapat a megyei I. osztályban szerepel. A 
serdülő bajnokságot területi elven szervezte a 
megyei szövetség, így csapatunk a gyulai csoportba 
került, míg az U13-as bajnokság szintén területi 
elven lett megszervezve. Az U11, U9 és U7-es 
bajnokságot ún. kiskörzeti szinten szervezik, 
esetünkben Méhkerékkel és Sarkaddal kerültünk 
egy csoportba. Itt minden település szervez egy 
tornát ősszel és tavasszal is, ezt követően alakítják 
ki a körzetek legjobbjaiból a területi (gyulai 
székhely) válogatottat, majd a megyei, régiós és 
országos szintű csapatokat. A felnőtt csapat 
szakmai munkáját Cserháti István UEFA „B” 
licenccel rendelkező edző irányítja, az U11, U9 és 
U7 csapatot Csabai Ferenc vezeti, aki szintén 
UEFA „B” licenccel rendelkezik, 2009 tavaszától 
az ifjúsági, a serdülő és az U13 csapat körüli 
teendőket Zsoldos Zoltán és Orodán János látja el. 
A 2009/2010-es bajnokságra az egyesület 22 felnőtt 
és 46 utánpótlás korú játékos játékengedélyét 
váltotta ki, U11, U9, U7 korosztály esetében ez 
nem szükséges. Ugyanakkor az U13-as 
korosztályban is csak azok részére, akik esetenként 
az U16-os korosztályban is szerepelnek. A 
2008/2009-es bajnokságban a csapat a IV. helyet 
szerezte meg. Nagyon kiélezett küzdelem után 
maradt csak le a dobogóról. A sikertelenebb ősz 
után egy régi sikeres időszakot idéző tavasz 
következett. A 2009/2010-es bajnokság őszi 
szezonjában szintén 4. helyen áll a csapat, reméljük 
a tavasz is sikeres lesz. Az ifi csapat a 15., a serdülő 
9., az U13 7. helyen áll. Jelentős problémát okoz az 
utánpótlás csapatok szerepeltetése, sajnos sokszor 
létszámhiányosan tudnak csak kiállni, egyeztetések 
folynak a gyulai Grosics Akadémiával, reméljük 
megoldódnak gondjaink.  
 

A 2008/2009-es bajnokság költségvetésének 
alakulása: 
Bevételek:   2.835.000.- Ft.  
(Megyei Labdarúgó Szövetség, támogatók, 
belépők) 
Kiadások   2.942.000.- Ft. 
(utazási költség (benzin), költségtérítés 
(meccspénz), vendéglátás (idegenben), 
számlavezetés) 
 

A 2009/2010-es őszi bajnokság költségvetésének 
alakulása: 
Bevételek:   1.432.000.- Ft.  
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(Megyei Labdarúgó Szövetség, támogatók, 
belépők) 
Kiadások   1.432.000.- Ft. 
(utazási költség (benzin), költségtérítés 
(meccspénz), vendéglátás (idegenben), 
számlavezetés). Amint az látható, nagyon jelentős 
tétel az utazási (benzin) költség, ez annak a 
következménye, hogy a felnőtt csapatban nagyon 
kevés a helyi játékos. Eddig a minőségi futballhoz 
elengedhetetlen volt, és ezután is sajnos 
elengedhetetlen lesz a vidéki játékosok 
szerződtetése, ami jelentős költségeket gerjeszt. A 
legnagyobb segítséget eddig is az önkormányzattól 
kaptuk, hiszen biztosítja részünkre az öltöző és 
pályafenntartást, a nevezési költségeket, és az 
utánpótlás utaztatását, valamint közmunkások 
alkalmazásával a működéshez szükséges 
dolgozókat, melyet ezúton is nagy tisztelettel 
köszönünk meg! 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta. 

*****  

Harmadik napirendi pontként községünk képviselő-
testülete a 2010. évi költségvetés elfogadását tűzte 
napirendre. A költségvetés elkészítése egy hosszú 
folyamat, melynek több állomása van. Ebben az 
évben a korábbiakhoz képest is sokkal nehezebb 
dolga volt a képviselőknek, tekintettel arra, hogy 
településünket is közvetlenül érintő válságkezelő 
intézkedéseket foganatosított a Parlament, az állami 
költségvetés elfogadása során. Képviselő-
testületünk február 11-én megtartott ülésén 
lefolytatta a költségvetésről a részletes vitát, 
rögzítette a sarokszámokat, és ennek alapján a 
február 25-ei ülésén megalkotta a 2010. évi 
költségvetési rendeletét. Ez azt jelenti, hogy 
Sarkadkeresztúr Önkormányzatának van elfogadott 
költségvetése. 2009 novemberében kezdődtek el 
igazán a költségvetést előkészítő munkálatok, 
melynek során az előző évek, de különösen a 2009-
es év tapasztalatainak felhasználásával, valamint a 
2010. évre tervezett feladatok és ismert 
kötelezettségek összevetésével, illetve a várható 
források figyelembe vételével számoltak az 
előkészítők. Az előkészítési folyamat során 
megszülettek a részdöntések a helyben 
alkalmazandó árakról, díjakról, és a helyi adók 
mértékéről. Ezen döntésekről korábbi számunkban 
már tájékoztatást adtunk. Miután az Országgyűlés 
rendkívül szigorú megszorításokat alkalmaz a 2010. 
évi állami költségvetésben, ennek a szemléletnek a 
helyi költségvetésekben is érvényesülni kellett. 
Ennek jegyében a képviselő-testület 2010. évben 
napközis és óvodás csoportlétszámok 
csökkentéséről döntött. A csoportlétszám 
csökkentések és a kedvezményes nyugdíjba 
vonulási lehetőségek (prémiumévek) együttes 
alkalmazásával jelentős mértékben csökkent az 
önkormányzat és intézményeinél dolgozók 

létszáma. Ebben a választási ciklusban eddig – 
összesen 20 álláshely került megszüntetésre. 
Mindezek ellenére a költségvetési egyensúly nem 
állt helyre, ami részben a külső körülményeknek 
(normatívák csökkentése), részben pedig az 
intézményhasználók létszámának drasztikus 
csökkenésének tudható be. Az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének fő összege az alábbiak szerint 
alakult: 
- kiadások összesen:  267.716.000.- Ft. 
- bevételek összesen  197.815.000.- Ft. 
- forráshiány:     69.901.000.- Ft. 
 
Az önkormányzat rendelkezésére álló összegek 
nem növekednek. Jól jellemzi ezt az, hogy 2004-
ben a költségvetés kiadási főösszege 274 millió 
forint volt. A forráshiányt saját bevételekből az 
önkormányzat nem képes fedezni. Költségvetési 
egyensúly megtartásához kiegészítő állami 
támogatásért nyújtunk be pályázatot, melynek 
előkészítése már megtörtént, majd az ÖNHIKI-s 
pályázat kiírását követően újabb pályázatokon 
igyekszünk többletbevételekhez jutni. Mindemellett 
a mindennapi élet során takarékos gazdálkodást 
vezetünk be 2010. évben.  
 
 

A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatója 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, 
hogy a Köztársasági Elnök határozatával 
kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi 
általános választását az alábbiak szerint: 

Első forduló időpontja: 2010. április 11. 
vasárnap 

Második forduló időpontja: 2010. április 25.  
vasárnap 

A választással kapcsolatos aktuális kérdésekről az 
alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.  
Az a választópolgár, aki a szavazás napján 
lakcímétől távol van, a lakcíme szerint illetékes 
Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) 
vezetőjétől kért igazolással azon a településen 
szavazhat, amelyiken a szavazás napján 
tartózkodik. Igazolást – a választás első (2010. 
április 11.) és második (2010. április 25,.) 
fordulójára egyaránt – személyesen vagy 
meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet 
kérni, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án 
megérkezzen a HVI-hez. Igazolást – a választás első 
és második fordulójára is – legkésőbb 2010. április 
9-én 16.00 óráig lehet kiadni. Az igazolás iránti 
kérelemben meg kell adnia nevét, személyi 
azonosítóját (személyi számát), lakcímét, annak a 
településnek a nevét, ahol a szavazás napján 
tartózkodik, valamint, hogy az igazolást az első, a 
második vagy mindkét fordulóra kéri-e.  
Tájékoztatjuk továbbá, a Tisztelt 
Választópolgárokat, hogy a HVI vezetője Ilyés 
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Sándor jegyző, a HVI hivatali helyiségének címe: 
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731., 
telefonszám: 66/276-472.  
A választáshoz kapcsolódó aktualitásokról 
újságunkban folyamatosan tájékoztatni fogjuk 
Önöket.  
 
        Ilyés Sándor jegyző 
 
 

 
KiállításKiállításKiállításKiállítás    

 
„A képzőművészet, ezen belül a festészet szeretete 
a rajztanárom odaadó munkája kapcsán alakult ki 
bennem már az 1960-as évek közepén. Bár ebben 
az időben zenét tanultam, a festészet szeretete 
tovább fokozódott bennem. Igazából csak 1994-től 
nyílt lehetőségem kellő komolysággal ezt a műfajt 
művelni autodidakta módon.” – írja magáról 
Krisztof György Mezőkovácsházán élő festő.  
A festő 27 darab kedvelt alkotásaiból válogatva 
rendezetünk kiállítást 2010. január 26-tól, február 
20-ig a Községi Könyvtárba. 

 

 
A kedvenc képek a természeti képek. Az ember 
művész lélek. A valóság hatásait nemcsak felfogja, 
hanem válaszol is rájuk. A művészi kép nézetet, 
véleményt közöl a látottakról. Befolyásol 
bennünket, de a döntést ránk bízza, sőt elvárja 
tőlünk. „Szem a szemről” a képzőművészet lényege 
egyfajta kapcsolat a világgal. A dolgok új értelmet 
nyernek képlátásunk során, s eljutunk oda, hogy 
környezetünk tárgyai kezdenek többet jelenteni. 
Köszönjük Krisztof György festőnek, hogy 
lehetővé vált a festménykiállítás. 
Munkájához további sikereket, alkotókedvet 
kívánunk. 
 

JátszóházJátszóházJátszóházJátszóház    
2010. február 8-án, hétfőn az Európai Uniós 
napokkal egybekötve játszóházat szerveztünk az 
óvodások és az alsó tagozatos tanulók részére. A 
rendezvényünket a Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériumától „A közkönyvtárak uniós 
programjának a 2009. évi támogatása” – című 
pályázaton nyert összegből valósítottuk meg. A 
rendezvényen  a gyerekek jól érezték magukat. 

 
Óvodai csoport 

 
1. és 2. osztályosok 

 
3. és 4. osztályosok 

 

 
 

FarsaFarsaFarsaFarsangngngng    
2010. január 29-én farsangi műsort tartottunk a 
sportcsarnokban. A délutánt a 8. osztályosok 
keringője nyitotta meg. Az alsós tanulók vidám 
jelmezekben vonultak fel. Az 5-es tanulók 
tükörtojásos borsófőzeléknek álcázták magukat. A 
6-osok focisták voltak. A 7. osztályosok előadták a 
Hattyúk tava című balettből a hattyú halálát óriási 
sikerrel. A jelmezesek felvonulása után a napközis 
ebédlőben folytatódott a mulatság. A szülők finom 
süteményeket és szendvicseket készítettek 
tanulóink számára, amit ezúttal is köszönünk. Nagy 
sikere volt a tombolának is. Elek Imre break  tánc 



5 

bemutatót tartott a gyerekek számára. Fergeteges 
hangulat alakult ki a tánc parketten. Örülünk neki, 
hogy tanulóink ilyen jól szórakoztak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangi játszóházFarsangi játszóházFarsangi játszóházFarsangi játszóház    
2010. február 1-én az alsós tanulók részt vehettek a 
Községi Könyvtárban megrendezésre kerülő a 
farsangi játszóházon. Az 1-2. osztályos diákjaink 
különböző télűző csörgőket készítettek, míg a 3-4. 
osztályosok hurkapálcán mozgó bohóccal és álarc 
elkészítésével lettek gazdagabbak. 
 

Valentin napValentin napValentin napValentin nap    
Február 12-én tartottuk iskolánkban a Valentin 
napot, melynek fő szervezői a nyolcadikos fiúk és 
lányok voltak. Finom házi süteményekkel és általuk 
készített ajándéktárgyakkal kedveskedtek 
diáktársaiknak. Különböző üzeneteiket a suli rádión 
keresztül küldhették egymásnak. 
 

SzínházSzínházSzínházSzínház    
Február 15-én a felsős gyerekek a Jókai Színházban 
tekintették meg a Dorottya című Csokonai darabot. 
 

Helyesírási versenyHelyesírási versenyHelyesírási versenyHelyesírási verseny    
Ebben az évben 3 tanulót neveztünk be helyesírási 
versenyre. Február 17-én mind három tanulónk a 
területi Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyről 
kimagasló eredménnyel tért haza. A különböző 
korcsoportok eredményei: 
5. osztályos korcsoport: Megyesi Ákos II. helyezett  
7. osztályos korcsoport: Nagy Nelli I. helyezett 
8. osztályos korcsoport: Kálló Mária Krisztina III. 
helyezett 
Ezúton gratulálunk a tanulóknak és felkészítő 
tanáruknak, Prónai Melindának. 
Megjegyezzük még, hogy a többi első helyet az 
okányi iskolások hozták el. Így elmondhatjuk, hogy 
integrált intézményünk tanulói taroltak a kistérségi 
versenyen. 
 
 

Az áprilisi étkezési térítési díjak befizetése 
március 22-26-ig tart. 

Kérünk mindenkit a határidő pontos 
betartására 
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MEGHÍVÓ 
 
A Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért 
Alapítvány tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt, házastársát és barátait a  

2010. március 13-án 18.30 órai 
                      kezdettel tartandó 
       JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉRE.  
Helyszín: 
Sarkadkeresztúr, Napközi konyha ebédlője 
Program:         18.30  Vendégek fogadása 

19.00 Megnyitó 
19.30  Vacsora 
21.00 Meglepetés műsor 

                  ZENE  HAJNALIG! 
A zenét szolgáltatja: Szilágyi Zoltán és 
zenekara 
   Belépőjegy vacsorával:  2.800.- Ft/fő 
   Támogatói jegy:     100.- Ft/db 
   Tombola:       100.- Ft/db 
Az est bevétele az Alapítvány céljainak 
megvalósítását szolgálja! Jegyek elővételben 
az iskola irodájában kaphatók! 
 

 
 
 

 

 

Januárban az alapítványi estünkre készültünk, amit 
második alkalommal rendeztünk meg. Mindkét 
csoport zenés-mozgásos produkcióval készült.  
 

 
Nyitótánc 

 
Törpicurok 

cigánytánc 

 
farmertánc 

 
Hip-hop táncshow 
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Az est sikere a kollektív munkának volt 
köszönhető: a szülők és a dolgozók lelkiismeretes, 
áldozatos munkája, a támogatók anyagi segítsége, 
az anyagi ellenszolgáltatás nélkül fellépők, mind-
mind hozzájárultak ehhez. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek a támogató segítséget. A 
bevétel 326.000.- Ft lett, amit az alapítványban 
kitűzött célok megvalósítására fordítunk: 
rendezvények látogatására, kirándulásokra, 
valamint az óvoda tárgyi feltételeinek és 
játékeszközeinek bővítésére. 
 
Február 1-jén a nagy-középsősök játszóházban 
voltak a Községi Könyvtárban. Csörgő-zörgő 
télűző, farsangi eszközöket készítettek. Köszönjük 
szépen Puskásné Julikának, hogy most is gondolt az 
óvodásokra, és meghívott bennünket. Nagyon jól 
érezték magukat a gyerekek, és örömmel vitték 
haza az elkészített eszközöket.  

 

 
 
Február 17-én tartottuk az óvodai farsangot. 
Mindenki jelmezbe bújt ezen a napon, és egyénileg 
felvonultak a gyerekek, és bemutathatták a 
jelmezeiket. Verset mondtunk, énekeltünk, 
táncoltunk, ettünk, ittunk, és még egy zenés 
előadáson is részt vehettünk, amit Budai Attila 
szolgáltatott itt az óvodában. Szóval egy igazán jó 
nap volt ez is!  
 
 

 

KÁBELTÉVÉ HÍREK 
A Jel-Kép CATV Kft. arról tájékozatta 
önkormányzatunkat, hogy a 2009. évben pályázati 
forrásokból elkezdett beruházások áprilisra 
befejeződnek. Ennek eredményeként újszerű 
szolgáltatásokat tud nyújtani az előfizetőknek. A 
bővülő lehetőségek áprilistól három díjcsomag 
megvásárlását teszik lehetővé. Első csomagban 10 
csatorna 1.200.- Ft-ért, második csomagban 28 
csatorna 2.800.- Ft-ért, 3. csomagban 32 csatorna 
3.600.- Ft-ért. Ezzel egy időben beindul az internet 
szolgáltatás is, melynek alapcsomagja 1 MB 
sebességgel, korlátlan letöltéssel 3.500.- Ft/hó. 
Ezen árak tájékoztató jellegűek, a bevezetéskor a 
csomagokban található csatornákról és a további 
részletekről bővebb információkat fogunk 
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közzétenni. A szolgáltató tulajdonos tájékoztatása 
szerint, aki csomagot is és internetet is vásárol, az 
jelentős kedvezményben fog részesülni.   

 

 

HAJNI KOZMETIKA 
 

Március hónaptól kezdve, 
2010. minden hónapjában, aki 
kozmetikai kezelést vesz 

igénybe, - legyen az 
szempillafestés, szemöldök-

szedés, láb- és kézgyantázás, 
arckezelés, ultrahangos kezelés -, 

kisorsolunk egy 2.600.- Ft értékű nagykezelést 
(következő hónap első vendég jelenlétében). 
Szeretettel várom régi és új vendégeimet. 
                                   Rostásné Szitás Hajnalka 
                                              +36-70/327-9850 
 

 

 

A Sarkadi Okulár                
Optika 

computeres szemvizsgálatot tart 
Sarkadkeresztúron a Könyvtárban 2010. 
március 5-én pénteken 12 órától 13 óráig. 
Szemüveg készíttetés esetén a vizsgálat 
továbbra is ingyenes. 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Halálesetek: Nagy Mihályné (Szabó Lenke, 1933), 
Dozsnyák Györgyné (Juhász Erzsébet 1930), 
Tóth Ferenc (1932), Szappanos János (1928), 
Oroszi János (1930), Budás János (1956). 
 

S P O R T 
Kistérségi asztalitenisz versenykiírás 

A villámtorna helye és ideje: 

Okány, Sportcsarnok 2010. március 6. szombat 8.30 óra 
Résztvevők: a települések állandó bejelentett lakosai 
vagy az adott településen állandó munkahellyel 
rendelkezők. 
A versenybizottság összetétele: elnök: Dr. Sipos 
Lajos, tagok: PetriLászló és Diószegi Imre 
Asztalitenisz: a települések megkötés nélkül 
nevezhetnek versenyzőket, akik megyei I. osztálynál 
nem magasabb osztályban szerepelnek. Versenyszámok: 
női-férfi egyéni és páros, vegyes páros. 
Költségek: nevezési díj nincs. A díjazás túlnyomó 
részét a sarkadi hivatal biztosítja, de szívesen 
fogadnánk a résztvevők ez irányú bármilyen 
felajánlását. Az első három helyezett kerül díjazásra. 
Minden egyéb költség a nevezőket terheli (utazás, 
étkezés, stb.) 
Egyebek: a benevezettek számára orvosi igazolás 
ajánlott, de hiánya nem óvási ok. A játékosok saját 
felelősségükre játszanak, az esetleges sérülésekért a 
rendezők nem vállalják a felelősséget. Fehér mez 
használata nem engedélyezett! Öltözködési lehetőség 
biztosítva lesz, de az öltözőkben hagyott 
értéktárgyakért senki nem vállal felelősséget. A 
helyszínen a verseny ideje alatt – amíg igény lesz rá – 
büfé fog üzemelni.  
A meghirdetők várják a nevezéseket. 
Sarkadi és Okányi Polgármesteri Hivatal 
  Pelikán Asztalitenisz Klub Sarkad 

Tisztelt Adófizetők! 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók 
pótlékmentesen március 17-éig fizethetők be. 
Ezen időpontig az éves adó 50 %-a fizetendő be 
kötelezően! A településen alkalmazott 
adómértékek:  
- kommunális adó 7.000.- Ft/év 
- iparűzési adó 1,2 %. 
- gépjárműadó: az érvényben lévő gépjár- 
       műadó törvény szerint. 
 

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  
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- „Polgárőr Egyesület”. Amennyiben még nem 
döntött adója 1 %-ának felhasználásáról, úgy kérjük 
kedvezményezettnek egyesüle-tünket 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 egyesületünket nevezze meg. 
Adószám: 18393093-1-04 
 

Nyugdíjas hírek 
 

2010. február 6-án a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete megtartotta a 2009. évi évzáró 
közgyűlését. Kiss Vencelné elnökhelyettes volt a 
levezető elnök. Egy perces néma felállással 
emlékeztek meg az elhunytakról. Az egyesület 
titkára beszámolt a 2009. évben történt kiadásokról 
és bevételekről, majd ismertette a 2010. évi 
költségvetést. A bizottsági tagok beszámolása után 
az ellenőrző bizottság elnöke tartotta meg 
beszámolóját. Az ellenőrzések alkalmával mindent 

rendben talált. 
Mindezek után az 
elnök köszönte meg 

mindazok 
tevékenységét, akik 
részt vettek ebben a 
fáradságos munkában, 
mert egyedül, egy 
személyben nem tudta 
volna végigvinni a 
négy évet, ha nem 
álltak volna mellette a 
kedves segítő 

tagtársak. A rendezvényen jelen volt Nagy Mihály 
polgármester is, aki elismerően szólt az egyesület 
működéséről. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy 
eredményes időszakot tudhatnak maguk mögött a 
nyugdíjasok, az jó kezekben van. A második 
részben a választás következett. A jelölőbizottság 
ismertette, hogy az egyesület tagjait személyesen 
megkeresték, véleményüket meghallgatva, 
mindenki Deák Károlyt javasolta, hogy vigye 
továbbra is az egyesület vezetését. Ezt a javaslatot a 
közgyűlés egyhangúlag megszavazta. A közgyűlés 
harmadik része pedig az a nagyon finom ebéd volt, 
amit a konyhás lányok készítettek. A jó hangulatról 
Szilágyi Zoltán és zenekara gondoskodott. 
 
Kívánunk az újjáválasztott elnöknek nagyon jó 
egészséget, és tagjainak is, hogy bizalmat adtak 
munkája továbbviteléhez.  
 
 

 

 
 
Petőfi Sándor: A Nemzetgyűléshez 

„Ott álltok a teremnek küszöbén, 
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd, 
Megálljatok, ne lépjetek be még, 
Hallgassátok ki intő szózatom... 
Egy ember szól, de milliók nevében!...” 
  

 
Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a Lakosságot 

a 
március 15-e 

alkalmából tartandó ünnepségre. 
Időpontja: 

2010. március 12.14.00 óra (péntek) 
Helye: Szabadság tér 

 
Ünnepi megemlékezés 
- Himnusz 
-  Szavalat 
-  Ünnepi beszéd 
   Tartja: Nagy Mihály polgármester 
-  Koszorúzás 
-  Általános Iskola műsora 
- Szózat 
 

 

FOGADÓÓRA 
A Mozgáskorlátozottak helyi 
csoportjának vezetője, Szekeres Mária 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2010. március 3-ától minden szerdán 
délután 14 órától fogadóórát tart a 
Közösségi Házban.  
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