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Kedves Anyukák, Nagymamák!
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében
Anyák Napja
alkalmából szeretettel
köszöntöm Önöket.

Anyák s nagymamák

Boldogsággal telt szívvel állok ma eléd,
Csokorba szedett szeretetem nyújtom feléd.
Te vagy anyukám (nagymamám) számomra az élet,
Lágy patak, mely a nyárban hűsít éltet.
Köszönöm, hogy szeretsz, és vagy nekem,
Kívánom, maradj mindörökre velem!
Hisz a mai a legszebb napja az évnek,
Ilyenkor a szívemben csillagok égnek.
Kérlek, hogy légy boldog, örülj és nevess,
És engem, ki szeretlek, örökké szeress!

Nagy Mihály
polgármester

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete soron következő ülését 2010.
április 29-én tartotta. Első napirend keretében a
képviselő-testület a polgármester jelentését
hallgatta meg a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a két testületi ülés között tett
intézkedésekről.
● A két testületi ülés között több beadott
pályázatunkkal kapcsolatosan érkeztek kedvező
hírek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) hivatalosan is értesített bennünket arról,
hogy az Integrált Közösségi Színtér (IKSZT)
kialakítására benyújtott pályázatunkat támogatja. A
pályázat bruttó 24.174.723.- Ft kötelezettségvállalást jelent. A projekt nettó finanszírozással
valósítható meg, ami azt jelenti, hogy az ÁFÁ-t a
pályázónak önerőként kell megfizetnie. A pályázat
tartalmazza az épület alapterületének növelését,
34,86 m2-rel, továbbá kis értékű infrastruktúra
fejlesztéseket, a helyszínhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzését, valamint 3 évre
működtetésre elszámolható kiadások összegét.
Ennek a pályázatnak a végrehajtásával teljesen
megújulhatna a Közösségi Ház, a tetőhéjazat
cseréjétől a belső felújításig, és hosszú távra

alkalmassá
válna
funkciójának
betöltésére.
Egyelőre komoly fejtörést okoz a 4.411.446.- Ft
ÁFA önerő előteremtése, illetve biztosítása.
● A két testületi ülés között az LHH
(leghátrányosabb helyzetű kistérségek) támogatására elkülönített pénzekre beadott pályázatok
befogadása és elbírálása gyakorlatilag megtörtént.
Ennek keretében a védőnői szolgálatra, a fogorvosi
rendelőre és környezetére benyújtott pályázatunk
még ebben az évben megvalósulhat. A pályázat
bruttó bekerülési összege 25.978.692.- Ft. Önerő 5
%, azaz 1.298.935.- Ft. Ennek a pályázati
összegnek a felhasználásával korunk legkorszerűbb
fogászati alapgépe szerezhető be, továbbá teljesen
megújulhat a rendelő külső környezete is.
A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázatunk bruttó bekerülési összege 44.736.305.Ft, ebből 5 % saját erő, amely 2.236.815.- Ft. Ezen
összegek felhasználásával még ebben az évben
befejeződhet a sarkadkeresztúri buszöblök és
környékének felújítása, valamint új buszváró
épületek kerülhetnek kihelyezésre.
A Sarkad és Sarkadkeresztúr közötti kerékpárút
bruttó 200 millió forint felhasználásával még ebben
az évben megépül.

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Ilyés Sándor jegyző
Szerkesztik: a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási száma: 2.2.4/338/2/2002.

2

● A két testületi ülés között az Általános Iskolában
megkezdődött
a
nyertes
TIOP
pályázat
végrehajtása, folyamatban van egy számítógépes
csomag beszerzése, amely egy szervergépből és 13
iskolai PC-ből áll. Ezen kívül beszerzésre kerülnek
interaktív táblák, és az ehhez szükséges tantermi
csomagok, hordozható számítógép, szavazószett.
Ennek a beruházásnak a végrehajtásával az oktatásnevelés, de különösképpen az informatika oktatás
tárgyi feltételeinek színvonala jelentősen növekszik.
● A két testületi ülés között, március 27-én
tavaszköszöntő fesztivál megrendezésére került sor
a sportcsarnokban, elsősorban gyermekek részére.
A rendezvény sikeres volt, a rossz idő ellenére nagy
volt az érdeklődés.
● A két testületi ülés között, március 31-én, a
HURO 2007-2013. pályázaton elnyert összeg
felhasználásával került megrendezésre Sarkadkeresztúron a közszférák találkozója, a közösségek
értékteremtő együttműködése címmel. A rendezvényen közalkalmazottak, köztisztviselők, civil
szervezetek képviselői, és általános iskolás gyerekek vettek részt. A konzultatív tanácskozást
követően a sportcsarnokban sportvetélkedőkre és
sorversenyekre került sor. A pályázat tükörprogramokat tartalmaz, így május közepén hasonló
programmal került megtartásra a cséffai
rendezvény.

● A két testületi ülés között, április 19-től április
24-ig a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége
finanszírozásával 7 fős delegáció vett részt
Székelykeresztúron, ahol az általános iskolás
gyerekek részére színvonalas földrajzvetélkedő
került megtartásra Európáról. A rendezvényen 16
keresztúri csapat vett részt. A helyi általános
iskolások csapata kiválóan szerepelt, és 4. helyezést
ért el. Közben ugyancsak Székelykeresztúron
tartotta elnökségi ülését a szövetség, melyen
véglegesítésre kerültek az augusztusi fesztivál
programjai.
● A két testületi ülés
között a közmunkaprogram a pályázatban
rögzítetteknek megfelelően
folytatódik,
ennek keretében öntött
járda épül a Szélső
utcában, járda épül a
Wesselényi utcában, és
folyamatosan végezzük a közterületek,
parkok
gondozását,
ápolását.
*****
Második napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta a közrend, közbiztonság helyzetéről,
ezen belül a Polgárőrség tevékenységéről szóló
tájékoztatókat.
Auer György r.alezredes, rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető által készített tájékoztatóból a
következőket tudhattuk meg:
A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területének közrendje, közbiztonsága továbbra is
kiegyensúlyozott, súlyos, a lakosság biztonságérzetét tartósan negatívan befolyásoló bűncselekmények, események nem történtek. Az
eredményes
bűnüldöző
és
bűnmegelőző
tevékenységünk érdekében együttműködtünk az
önkormányzatokkal, a polgárőr szervezetekkel és
határrendészeti kirendeltségekkel, valamint a
biztonságukért tenni akaró helyi állampolgárokkal.
Megállapítható, hogy a rendőrkapitányságon a
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folyamatos munkavégzéshez – a növekvő fluktuáció mellett is – a megfelelő létszám biztosított
volt. Az év során mindvégig valamennyi körzeti
megbízotti helyünk betöltött volt. A hivatásos
állomány átlag életkora 33 év, és átlagosan 10 év
szolgálati tapasztalattal rendelkeznek. Az év során
mindvégig valamennyi körzeti megbízotti helyünk
betöltött volt. A hivatásos állomány átlag életkora
33 év, és átlagosan 10 év szolgálati tapasztalattal
rendelkeznek. Sarkadkeresztúr községben egy
körzeti megbízott státusz van rendszeresítve, mely
2009. június 1-től a kellő szakmai és gyakorlati
ismeretekkel rendelkező, helyben lakó kollégával,
Puskás Sándor r. ftörm.-el van betöltve. Az év
során 11 alkalommal tartottunk propaganda akciót,
melyek fő céljai:
- biztonsági övek használatának propagálása
(a biztonsági öv szimulátor bemutatása)
- a gépjárművek őszi- téli átállásának
ellenőrzése, téli közlekedés veszélyeire
való figyelem felhívás
- diszkó balesetek megelőzése ezzel
kapcsolatos
propaganda
tevékenység
kifejtése
- kerékpáros balesetek megelőzése.
Két alkalommal részt vettünk vízi-rendészeti
akcióban, melyben a fürdőzőket figyelmeztettük a
tilosban fürdőzés veszélyeire. Az érintett személyek
részére – akik javarészt gyermek, illetve fiatalkorúak voltak – propaganda-anyagokat adtunk át.
Az elmúlt év során 20 közlekedési akciókban
vettünk részt. Az akciók keretén belül a közlekedők
– különösen a kerékpárosok – körében fokozott
baleset-megelőzési tevékenységet folytatunk. A
szórakozóhelyek előtt parkoló gépjárművek
szélvédőire „diszkó-balesetekkel” kapcsolatos
szóróanyagokat helyeztünk el. A diszkókban
dolgozók, és az ott szórakozó fiatalok részére ittas
járművezetés
veszélyeire
figyelmeztető
propaganda-anyagok kerültek átadásra.
Folyamatosan
tartottuk
a
kapcsolatot
a
polgárőrséggel és civil szervezetekkel, akcióink és
napi feladataink végrehajtásába széles körben
bevonásra kerültek. Az állampolgárokkal, civil
szervezetekkel való kapcsolat bővítése érdekében
részt vettünk a Sarkadi Családsegítő Központ havi
továbbképzésein, bevontuk őket a tanyák
ellenőrzésébe.
Az óvodás korú gyermekeket bevontuk a
biztonságos közlekedésre való oktatásba. Az
illetékességi területünkön működő óvodákban 13
alkalommal tartottunk bűn- és baleset-megelőzési
foglalkozásokat összesen 241 gyermek részére. A
gyermekeket megismertettük a közúti közlekedés
alapvető szabályaival, és tájékoztattuk őket a rájuk
leselkedő egyéb veszélyekről. Ezt a tevékenységet a
közrendvédelmi
osztály
körzeti
megbízott
állományával közösen végeztük.
A felső tagozatos általános iskolások figyelmét
felhívtuk a drogfogyasztás közlekedésre gyakorolt

veszélyeire, részükre több előadást is tartottunk a
bűnügyi osztály beosztottaival együttműködve.
Végrehajtottuk
a
D.A.D.A.
programban
meghatározott feladatokat. Az illetékességi
területünkön a programot népszerűsítettük a szülők,
pedagógusok körében. Az általános iskolás
gyermekeknek havi rendszerességgel megtartottuk
a D.A.D.A. foglakozásokat. Az oktatásban a
Sarkadi, a Kötegyáni, a Sarkadkeresztúri Általános
Iskola, a Méhkeréki Román Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 36 osztályának 620 gyermeke vett
részt. Az órák folyamán az alsós osztályokban a
baleset-megelőzésre, a felsős osztályokban a
drogmegelőzésre fektettünk nagyobb hangsúlyt.
A vizsgált időszakban foganatosított rendőri
intézkedések
jogszerűek
voltak.
Rendőri
intézkedéssel szemben érkezett panaszok elbírálása
során jogszerűtlen intézkedés miatt sem fegyelmi,
sem büntetőeljárást nem kezdeményeztünk. A
parancsnoki
ellenőrzések,
az
állampolgári
észrevételek során feltárt szakmai, taktikai
hiányosságokat felhasználtuk az oktatások,
képzések során.
Összességében megállapítható, hogy a Sarkadi
Rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya
az értékelt időszakban eredményesen és rendkívüli
eseménytől
mentesen
teljesítette
szolgálati
feladatát. A jogszabályokat, valamint a munkánkat
szabályzó belső utasításokat és normákat betartotta.
A jövőben továbbra is a minőségi munkavégzés
megvalósulására kell nagyobb hangsúlyt fektetni,
ennek keretében a szakmai tapasztalatokat át kell
adni, azt a gyakorlatban be kell mutatni a fiatal
állománynak. Az eredményeink azonban nem csak
a rendőrök, rendőrség érdeme, hanem az
együttműködők, a törvénytisztelő és segítő
állampolgároké is. Minden együttműködőnek,
lakókörnyezetének biztonsága érdekében tenni
akaró állampolgárnak segítségét megköszönöm,
kérem, hogy a jövőben is legyenek segítségünkre,
támogassák munkánkat.
Bakucz Péter, a helyi Polgárőrség elnökének
tájékoztatójából megtudhattuk, hogy:
Az 2009-as évi beszámoló óta a Polgárőr Egyesület
aktív taglétszáma jelentősen nem változott. Az
egyesület tagsága két fővel bővült. Ifjú polgárőr
létszámunk
nem
változott
továbbra
is
szimpatizálnak-, és vállalnak szerepet a polgárőri
feladatok tekintetében.
Az Egyesület tagjai továbbra is havi 200.- Ft
tagdíjat fizetnek. Az Egyesület a befizetett
tagdíjból, természetes és jogi személyektől kapott
adományokból tartja fenn magát. Szomorú tény 2009. évben az adó 1 %-ának felajánlástól elestünk.
Az Önkormányzat 2009-ben is természetbeni
támogatást biztosított egyesületünk szárára. Irodai
feltételeket, ingyenes internet, fax , telefon,
fénymásoló és számítógép használatot. Nem kell
fizetnünk a fűtésért, a világításért és az
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irodahelyiség használatáért. A tagsági ülések
megtartásához
a
Községháza
nagytermét
rendelkezésünkre adja. A leírt támogatásokért és
segítségüket ezúton az Egyesület nevében
megköszönöm! Egyesületünk vállalja továbbra is,
hogy az Önkormányzat rendezvényeit, ünnepségeit
biztosítja, valamint alapszabályunkban foglaltaknak
megfelelően Sarkadkeresztúr Község Közigazgatási
területén járőr, figyelő szolgálatot vállalunk a
lakosság és a település biztonsága érdekében. A
falu
lakosságának
érdekeit
képviselve
együttműködünk több helyi szervekkel, civil
szervezetekkel, egymás rendezvényeire kölcsönös
meghívást kapunk. A Sarkadi Rendőrkapitánysággal és a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség
jogutódjával továbbra is szoros együttműködés,
szolgálatvállalás és kiemelkedő kapcsolat áll fenn viszont a közös szolgálatvállalás jelentős mértékben
csökkent.
A képviselő-testület a tájékoztatókat elfogadta.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom
a Tisztelt Választópolgárokat, hogy településünkön
a 2010. április 11-ei országgyűlési képviselőválasztás első fordulója rendben lezajlott,
rendkívüli
esemény
nem
történt.
A
választópolgárok száma a névjegyzékben a
választások befejezésekor 1452 volt, a szavazóként
megjelentek száma 778. A részvételi arány
településünkön 53,6 % volt.
Az alábbiakban ismertetem a szavazás eredményeit:
LMP
24
MSZP
229
Civil Mozgalom
9
FIDESZ-KDNP
322
JOBBIK
165
MDF
24
A listák vonatkozásában az első forduló érvényes és
eredményes volt A Békés megyei 02. sz. egyéni
választókerületben induló képviselő-jelöltekre
leadott szavazatok száma:
Dr. Kovács József FIDESZ-KDNP
344
Dr. Perjési Klára MSZP
260
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna JOBBIK 160
Az egyéni jelöltek esetében sincs szükség az egyéni
választókerületben második fordulóra. Az első
forduló érvényes és eredményes volt, hiszen a
választáson szavazott a választópolgárok több mint
fele és a legtöbb szavazatot kapott jelölt megkapta
az érvényes szavazatok több mint felét (50 % + 1
szavazat). Választókerületünkben Dr. Kovács
József, a FIDESZ-KDNP jelöltje lett megválasztva
országgyűlési képviselőnek.

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként ezúton
mondok köszönetet a szavazatszámláló bizottságok
önkormányzat által választott és a pártok által
delegált tagjainak, a Helyi Választási Iroda
tagjainak pontos és törvényes munkájáért.
Ilyés Sándor jegyző

Kedves Olvasók!
Használja ki a könyvtári rendszer
előnyeit, vegye igénybe az ODR
szolgáltatásait! Az ODR – Országos
Dokumentum-ellátási
Rendszer,
melynek tagja a Községi Könyvtár. A szolgáltatás
célja, hogy minden állampolgár könnyen és gyorsan
hozzájusson a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat, audiovizuális
vagy elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését
azonnal közvetítjük, ahhoz a könyvtárhoz, amelyik
teljesíteni tudja a kérést. Tudja-e?
Ha a tanuláshoz, kutatáshoz, munkájához keresett
dokumentumokat könyvtárunkban nem találja meg,
kérésére az eredeti anyagot vagy elektronikus,
illetve papírmásolatát az ODR –en keresztül más
könyvtárból beszerezzük az és az olvasó
rendelkezésére, bocsátjuk.
Ebben az évben 9. alkalommal került
megszervezésre a Költészetnapi Lovas Endre
Emlék-szavalóverseny. A rendezvénynek az okányi
Polgármesteri Hivatal adott helyet, 2010. április 9én,
pénteken.
A
szavalóversenyt
három
kategóriában hirdették meg: 5-8 osztályos tanulók,
közép-és főiskolai tanulók és felnőttek számára. A
felnőtt kategóriában jelentkezett Bordás Sándorné
és Deák Károlyné. Mindketten oklevelet és
könyvjutalmat kaptak. Szívből gratulálunk!
„Az Év Hangja” a sarkadi kistérségben
címmel a Bartók Béla Művelődési
Központ és Könyvtár szavalóverseny
döntőjére 2010. április 12-én, hétfőn
került sor a zsűri döntése alapján a VI.
korcsoportban a III. helyezést érte el Bordás
Sándorné Kibédi Ervin: Ahogy a napok múlnak
című versével. Gratulálunk és további sikeres
eredményeket kívánunk.

Festménykiállítás
2010. április 23-tól, 2010. május 31-ig, Nagyné
Veres Róza amatőr festő 18 alkotásból álló
kiállítási anyagát hozta el a Gyomaendrődről.
„1940-ben születettem Gyomán. Több alkalommal
részt vettem a békési, kétegyházi és gyomaendrődi
alkotótáborkban.
Csoportos
kiállításokon
szerepeltek munkáim Békésen, Gyulán, Gyomán,
Békéscsabán, Orosházán, Romániában. Nagy öröm
számomra, hogy itt Sarkadkeresztúron a Községi
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Könyvtár lehetőséget biztosított arra, hogy
bemutatkozhassak.” – írja magáról az alkotó.
Kedvelt témái a virágok, zegzugos utcák régi
házakkal, ártéri erdők, a Körös holtágai. Szívesen
dolgozik olajjal, pasztellal, akvarellel és újabban
tűzzománccal is foglalkozik.
Mindenkit szeretettel várunk!

Körös-part

Szavalóverseny:

Cséffa-Sarkadkeresztúr találkozó

Április 12-én került megrendezésre az „Év hangja
a Sarkadi Kistérségben” c. szavalóverseny, melyet
Sarkad város önkormányzata és a Bartók Béla
Művelődési Központ szervezett. Az eredmények
önmagukért beszélnek:
I. helyezett: Kónya Anett 2. oszt.
II. helyezett: Tóth Dávid 7. oszt. és Képe
Tibor Dániel 4. oszt.
III. helyezett: Sárosi Vanessza 4. oszt.
Juhász Krisztián 5. oszt. és Nagy Nelli 7. oszt.
tanulóknak is gratulálunk.

2010. 03. 31-én Európai Uniós pályázaton nyert
összegből vendégül láthattunk 17 cséffai tanulót és
két tanító nénit. Érdeklődve járták végig iskolánk
különböző tantermeit, ahol betekintést nyerhettek a
gyerekek
világába.
Később
kézműves
foglalkozásokkal szórakoztattuk vendégeinket, ahol
megismerkedtek a húsvéti tojás díszítésével, a hűtő
mágnes és az ablakdísz rejtelmeivel. A délelőtt a
sportcsarnokban
sportjátékokkal
folytatódott.
Elsőként barátságos labdarúgás vette kezdetét, majd
a vegyes csapatok sorversenyének szurkolhattunk.
A derűs délelőtt programját a lányok kézilabda
meccse zárta. Kellemesen elfáradva, közösen
elfogyasztottuk a finom ebédet, melynek végén
elbúcsúztunk egymástól.

Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny
Április 15-én Békéscsabán a Katasztrófavédelmi
versenyen tanulóink első alkalommal vettek részt,
ahol derekasan helyt állva képviselték iskolánkat.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Április 17-én, Gyulán került megrendezésre a
Simonyi Helyesírási Verseny megyei fordulója.
Nagy Nelli 7. osztályos tanuló a körzeti versenyen
elért 1. helyezésével jutott be. Most se adta alább,
hiszen megnyerte korosztályában a megyei
versenyt, így lehetősége nyílik arra, hogy Békés
megyét képviselje az országos versenyen, melyet
május 29-én rendeznek Budapesten. Gratulálunk
Nellinek és Prónai Melindának!

Térítési díj:
A júniusi térítési díjak befizetésének
időpontja 2010. május 17-31-ig tart.
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Európai Uniós vetélkedő – Székelykeresztúr
A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Európai
Uniós vetélkedőt hirdetett a Keresztúrok általános
iskolásai számára. Nevezni 3 fős csapattal lehetett.
Iskolánkat Nagy Nelli, Márta Fruzsina és Tóth
Dávid képviselte. A rendezvényt 2010. április 19től 24-ig bonyolították le Székelykeresztúron. A fő
szervező Simó Béla, ottani földrajz tanár volt, aki
különböző pályázatokon szerezte meg az anyagi
forrást a vetélkedőre és az egész heti ellátásra. 16
Keresztúr nevezett a versenyre. Előzetes feladatként
prezentációt kellett készíteni egy adott országról. A
mi csapatunk, amely a Bihari Bivalyok nevet
viselte, Belgiumot kapta. Igen jól oldották meg a
feladatot Hadabás Jancsi segítségével. A többi
csapatnak az országhoz illő belga csokoládéval
kedveskedtek. Az elméleti kérdéseket is ügyesen
oldották meg. Az eredményhirdetéskor kiderült,
hogy az előkelő 4. helyezést szerezték meg. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, hiszen fővárosi iskolát is
maguk mögé utasítottak. A vetélkedőn kívül sok
szép helyet kerestek fel. Jártak a Medve-tónál, a
Gyilkos-tónál, a parajdi sóbányában, Segesváron,
Korondon, Szovátán, Farkaslakán, felmásztak a
Cohárd sziklára, végig mentek a Békás-szoroson,
felkeresték a Petőfi emlékhelyeket, beülhettek egy
órára a helyi általános iskolába.

Úgy gondoljuk, életre szóló élményt szerezhettek
ezen a héten és sok-sok új információval is
gazdagodhattak tanulóink. Köszönjük Prónai
Melindának a felkészítést, a tanulóknak a remek
helytállást, az iskola alapítványának a támogatást.
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A húsvét jelképe nem csak a tojás, hanem a nyuszi
is. A kicsikkel nyuszilesre mentünk Fábián
Emeséékhez, ahol nyulakból, kisnyuszikból bőven
volt látnivaló. Megfoghatták, simogathatták,
etethették őket. Nagy élmény volt mindenkinek!

Akikre büszkék vagyunk!

Március 26-án, a hagyományokhoz híven, most is
megrendezésre
került a
Térségi Óvodák
Munkaközössége által szervezett ügyességi
verseny. Ebben az évben a Mezőgyáni óvoda adott
otthont ennek a rendezvénynek. Most is, mint
mindig, jó hangulatban telt a délelőtt. A versenyen
öt óvoda gyermekei mérték össze tudásukat. A
sarkadkeresztúri óvodát hat gyermek képviselte:
Dian Erika, Patkás Dominika, Puj Tünde, Rácz
Csenge, Szabó Milán, Szilágyi Tamás. A rendkívül
szoros versenyen 3. helyezést értek el. Gratulálunk
nekik!

A március vége a húsvéti készülődéssel telt az
óvodában. Óvodánkban hagyomány a húsvét
megünneplése. A nagy-középsősök hoztak kifújt
tojást, amit különböző motívumokkal, és különböző
technikákkal díszítettek. A kicsik papír sablonból
kivágott tojásokat festettek saját ötleteik alapján.

Készítettünk tojásfát, felelevenítettük a húsvéti
népszokásokat, hagyományokat, feldíszítettük az
óvoda helyiségeit tavaszi dekorációkkal. A fiúk
locsolkodtak, a lányok pedig tojással, cukorral
kedveskedtek a fiúknak.

Április 14-én a tanító nénik számára nyílt napot
tartottunk
a
nagycsoportban,
ahol
egy
matematikafoglalkozást tartott a nagycsoportos óvó
néni. A foglalkozáson minden érzékszervet
megmozgató, változatos tevékenységeket szervezett
az óvónő. A gyerekek aktívak voltak végig, a
foglalkozás végén pedig önálló munkával
(munkalappal) adtak számot a megszerzett
ismereteikről. A leendő elsős tanító néni
megismerkedett a gyerekekkel. A gyerekek
elárulták, hogy már nagyon várják az iskolát.
Májusban pedig ellátogatunk mi is az első
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osztályba, hogy betekintést nyerjenek az „iskolai
életbe”.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés: Berke András és Orodán Zsuzsanna lánya
Lilla

Halálesetek: Puskás Józsefné (Farkas Róza
1930), Patkás József (1951), Kóra János (1944),
Zsoldos Sándorné (Szalazsán Irén 1935)

S P O R T
Labdarúgás:
Szabadkígyós – Sarkadkeresztúr
0 : 0
IFI:
később
Sarkadkeresztúr – Jamina
4 : 2
Góllövő: Géczi P., Németh B., Kondoros T., Kiss R.
IFI:
1 : 3
Góllövő: Molnár M.
Békés – Sarkadkeresztúr
2 : 1
Góllövő: Németh B.
IFI:
elmaradt, Keresztúr nem állt ki!
Sarkadkeresztúr – Gyomaendrőd
3 : 0
Góllövő: Kovács Gy., Németh B., Géczi P.
IFI:
0 : 9

„Az ember az életben egyszer tanul meg vezetni,
önmagaddal szemben légy igényes,
válassz bennünket”
A Gyulai 1.sz. Gépjárművezető Képző Kft.
tanfolyamot
indít
minden
kategóriában!
Kedvezményes áron! 2010. május 12. 16 óra
Sarkadkeresztúr Községi Könyvtár. Vezetési óra
2.200.- Ft/óra személygépkocsinál.
- részletfizetés
- számítógép használati lehetőség munkaidőben,
illetve a tanfolyami napokon
- ingyenes tansegédlet, rutinpálya használat
- szabad oktatóválasztás
- igény szerint gyorsított képzés.
Gyakorlati oktatás: helyből indulva és érkezve
Oktatóink: Szatmári Andrea, Baráth Pál,
Debreczeni Lajos, Góg János, Mátyás Zoltán, Pósa
Sándor, Rácz Lukács, Schriffert József, Seres Imre,
Szijjártó István és Hízó Béla.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen vagy
telefonon a 66/362-620, illetve a 06-20-580-8108
telefonszámokon.
Várjuk jelentkezésed!
Tisztelettel: Hizó Béla ügyvezető

Leghasznosabb
ballagási ajándék!

ÉRTESÍTÉS
JOGOSÍTVÁNYT
KIVÁLÓ
FELKÉSZÍTÉSSEL!
Tanfolyam indul:
Május 5-én 17 óra Könyvtár
Érdemes figyelni az árakra!

Elmélet, gyakorlat segédmotorra:
39.500.-Ft
személykocsira: 89.000.-Ft
RÉSZLETEKBEN!!!!!!!!!!
Jelentkezés, információ a helyszíneken, vagy a

30/9388-982-es telefonon, vagy

interneten a
www.thermal-autosiskola.hu honlapon.
SZÍNVONALAS OKTATÁS, OLCSÓN?
THERMÁL AUTÓSISKOLA

A Sarkadkeresztúri Görögkeleti Egyház értesíti
a híveit, hogy az egyháztanács új vezetőséget
választott. Az ügyek intézését Patkás Jánosné
Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 43. sz. alatti lakos
végzi.

HUMOR
-

Kik voltak a legboldogabbak a Földön?
- Ádám és Éva.
- Miért?
- Mert nekik nem volt anyósuk!

- Mit kell dobni egy folyóban fuldokló
ügyvédnek?
- Az üzlettársát.
- Hány etiópiai gyerek fér be egy Trabantba?
-?
- Dobj be egy zsíros kenyeret és megtudod!
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