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___________________________________________________________________________
Kányádi Sándor: Madáretető
Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
énekem-szerzett kenyerem.
Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.
Terítve már patyolat abroszom,
kenyeremet elétek morzsolom.
Nem várok érte, nem kell félnetek,
ordas télben ujjongó éneket.
Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok,
akkor zendüljön a ti hangotok,
hírrel hirdetve, hogy az emberek
télen se voltak embertelenek.

JANUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az év első ülését 2010. január
21-én tartotta.

társulási kezelésben lévő művek helyzetéről,
állapotáról, és a várható fejlesztésekről.

A képviselők első napirendként a polgármester
jelentését hallgatták meg a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között hozott döntésekről.
● A két testületi ülés között, január 14-én ülésezett
a DAREH Konzorcium Közgyűlése, ahol a
résztvevők jóváhagyták a konzorcium 2010. évi
költségvetését, melynek keretében a tagsági
hozzájárulás is megállapításra került. Ennek
értelmében a 2010. évi tagdíj 40.- Ft/fő összegben
lett megállapítva.
● A két testületi ülés között, az új évi esőzések és
az olvadás hatására községünk határában jelentős
termőterületeket borított el a belvíz. A
közigazgatási területükön gazdálkodók érdekében
január 12-én helyszíni egyeztetésre került sor a
községháza nagytermében, melyen jelen volt Bende
Lajos, a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat
igazgatója, valamint Magony Péter munkatárs. A
gazdák közvetlenül kaphattak tájékoztatást a

Bende Lajos igazgató (balról)
Ugyanakkor
személyesen
vethették
fel
problémáikat, tehették meg javaslataikat az
igazgató felé. A találkozó során az adatok
pontosítása
mellett
a
földtulajdonosok
hozzájuthattak a társulat munkatársainak közvetlen
telefonszámaihoz, ami a jövőben megkönnyíti az
információáramlást. A résztvevők úgy döntöttek,
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hogy március hónapban sor kerül egy teljes körű
helyszíni bejárásra, melynek tapasztalatai alapján
ismét összegezni fogják a 2010. évi felújítási,
rekonstrukciós igényeket.
● A két testületi ülés között felgyorsult a
honvédségtől igényelt inkurrens anyagok átadásátvétele. Január 19-én, Budapesten, a Soroksári
úton vettünk át egy szállítmány anyagot, melynek
betárolása megtörtént. Január 27-én Kalocsáról
történik meg a kiválasztott anyagok, köztük egy
gulyáságyú elszállítása.

jártak, így az új menetrend szerint Sarkadkeresztúr
vasútállomáson minden járat megáll a jövőben.
● A két testületi ülés között önkormányzatunk két
közmunka pályázathoz csatlakozott, és örömünkre
szolgál, hogy mindkettő eredménnyel járt. Az
Okány
gesztorságával
beindított
kistérségi
közmunkaprogram keretében január 15-től 9 fő
foglalkoztatására nyílt lehetőség, míg a gyulai
kistérség
gesztorságával
indult
cigány
közmunkaprogramban 10 fő kezdte meg a
foglalkoztatás idejét.
● A két testületi ülés között a közmunkások a
csapadékos
időjárás
okozta
belvízveszély
elhárításán dolgoztak, végezték a közterületek
takarítását, síkosság mentesítését, és elvégezték az
intézményeknél adódó napi karbantartási és
üzemeltetési feladatokat. Az újonnan munkába állt
közmunkások a pályázatban rögzített feladatokat
végzik.
Az okányi gesztorsággal nyert pályázatban 9 fő a
csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásán, és
felújításán dolgozik a megjelölt területeken, míg a
cigány
közmunkaprogramban
résztvevők
számítógépes
munkát
végeznek
a
társadalombiztosítás számára (szkennelés).

Gőzüstök a Honvédségtől
● A két testületi ülés között több alkalommal
találkoztunk a cséffai településvezetőkkel, és az
általuk megbízott pályázatírókkal, részben a nyertes
pályázat végrehajtásának előkészítése érdekében,
részben pedig a januárban benyújtásra kerülő új
infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó pályázat
előkészítése ügyében.
● A két testületi ülés között, január 15-én, a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért”
konzorcium is ülést tartott. A közgyűlés jóváhagyta
a közbeszerzési szabályzatát, valamint a módosított
konzorciumi szerződést. Ennek értelmében
településünkön nyertes pályázat esetén bruttó 49,2
millió forintos beruházás valósulhat meg 7,3 millió
forint saját erő biztosítása esetén. Amennyiben a
program megvalósul, teljesen megújul és a
jelenleginél sokkal biztonságosabbá válik mindenek
előtt a belterület csapadékvíz elvezetése. Ezzel egy
időben a befogadók felújítására is sor kerül.

A Wesselényi utca útalapjának megerősítése
céljából törmeléket vásároltunk a PODESZT Kfttől, melynek kiszállítása megkezdődött és
amennyiben az időjárás megengedi, megkezdjük az
útalap javítását.

Törmelékszállítás

● A két testületi ülés között jelentős mennyiségű fa
kitermelésére került sor a köztemetőben. Ennek oka
az volt, hogy a síremlékekhez közellévő fák
gyökerei megemelik a sírokat, és így jelentős
károkat okoznak azok tulajdonosainak.

A képviselő-testület második napirendi pontként
Dr. Perjési Klára országgyűlési képviselő négy éves
tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta meg. A
Képviselő Asszony a következőket mondta:

● A két testületi ülés között hatályba lépett az új
MÁV
menetrend, aláírásgyűjtések és az
önkormányzat által tett kifogások eredménnyel

„Hét éve veszek részt a közéletben Gyula város
polgármestereként,
2006-tól
a
térség
11
településéért
munkálkodom
országgyűlési
képviselőként.
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Dr. Perjési Klára képviselő asszony
Azért dolgoztam és dolgozom, hogy az itt élők
mindennapjai könnyebbek legyenek, városaink és
községeink tovább fejlődjenek. Munkánk lényege
az értékteremtés, s az, hogy minél élhetőbbek
legyenek a választókerület települései. Jól ismerem
a térség ügyeit és az itt élők problémáit, hiszen itt
élek Önök között. Mindig igyekeztem olyan
képviselő lenni, akit Ön, Önök bármikor elérhetnek
ügyes-bajos dolgaikkal, kérdéseikkel, kéréseikkel.
Az elmúlt években megszámlálhatatlanul sok
rendezvényen vettem részt a választókörzetben.
Több alakalommal voltam Sarkadkeresztúron,
testületi üléseken, fogadó órákon, ünnepségeken,
ahol szerencsém volt személyesen találkozni
Önökkel. A körülöttünk zajló események fontossá
teszik, hogy az egyéni érdek nem kaphat
elsőbbséget a közösségi érdekkel szemben. Egyben
szolidárisnak kell lenni az elesettekkel, a
szociálisan rászorulókkal, de egyszersmind
támogatni kell azokat az embereket, közösségeket,
civil
szervezeteket,
vállalkozókat
és
vállalkozásokat, valamint településeket, akik, és
amelyek
térségünk
fejlődése
érdekében
cselekednek. Az elmúlt évek fejlődését akkor
láthatnánk
teljes
valójában,
ha
most
végigsétálhatnánk
a
4
évvel
ezelőtti
településeinken. Az a sok-sok milliárd forint, ami
térségünkbe érkezett: az önkormányzatokhoz, a
gazdaságba, az egészségügybe, a kulturális
ágazatba, a mezőgazdaságba, az oktatásba, a
vállalkozásokhoz és egyéb területekre, jelentősen
javították az infrastruktúrát, új technológiákat
honosítottak meg, jelentős lépések történtek a
szolgáltatások
fejlesztésében,
környezetünk
védelmében, hagyományaink értékmegőrzésében.
Rendezvények sokasága nyújtja a szórakozás, a
találkozás örömét, lehetőségét Önnek.
A foglalkoztatás ösztönzése és az egyenletesebb
adóterhelés érdekében január 1-jétől változnak a
személyi jövedelemadó szabályai. Az adó alapja a
bruttó bérnek a (27 százalékos foglalkoztatói)
járulékmértékkel növelt összege lesz. Az alsó
adókulcs 17%-ra, a felső kulcs 32%-ra csökken. Az
alsó sávhatár 5 millió forintra emelkedik, így 10-ből

9 polgár jövedelme a legalacsonyabb kulcs alá fog
tartozni jövőre. Megszűnik a magánszemélyek
különadója. Egy átlag körül kereső magyar
munkavállaló másfél havi fizetéssel többet vihet
majd haza 2010-ben hasonló bruttó bér mellett. A
vállalkozások terheinek csökkentésével javul a
vállalkozások és így az ország versenyképessége is,
nő a hazai teljesítmény, újra beindulhat a
növekedés. A vállalkozások munkavállalók után
fizetendő járuléka 5 százalékponttal csökken, a
tételes egészségügyi hozzájárulás és a kisadók
eltörlésével pedig könnyebbé válik a munkahelyek
megőrzése és újak teremtése. Az intézkedések
hatására jövőre mintegy 400 milliárd forinttal több
marad a vállalkozásoknál, így könnyebben lehet
munkát kínálni és vállalni.
2010. január 1-jétől a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege
(minimálbér) 73.500 forint. A legalább középfokú
iskolai
végzettséget,
illetőleg
középfokú
szakképzettséget
igénylő
munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló havi garantált
bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
89.500 forint. A minimálbér esetében ez 2,8%-os, a
garantált minimálbér esetében pedig 2,3%-os
emelkedést jelent 2009-hez képest.
Januártól 4,1%-kkal emelkedik valamennyi nyugdíj
és a baleseti járadék. A 4,1%-os nyugdíjemelés
mintegy 2,7 millió nyugdíjas számára biztosít
átlagosan havi közel 3450 forintos többletet. Az
öregségi nyugdíjban részsülők átlagosan 3500, a
rokkantsági nyugdíjban részsülők átlagosan 2850, a
főellátásban özvegyi nyugdíjban részesülők pedig
átlagosan 2380 forintos emelésben részesülnek
januártól. Összes költségvetési vonzata 110,1
milliárd Ft.
Január 1-jével kerül sor a 13. havi nyugdíjat
felváltó,
GDP-hez
kötött
nyugdíjprémium
bevezetésére.
Nyugdíjprémium
kifizetésére
leghamarabb abban az esetben kerülhet sor, ha a
bruttó hazai termék növekedése meghaladja a 3,5
százalékot, ekkor az összege maximum 20 ezer
forint lehet. A nyugdíjprémium összege akkor éri el
a 13. havi nyugdíjnak megfelelő összeget – 80 ezer
forintot – ha a gazdasági növekedés eléri a 7,5
százalékot.
A kormány ígéretének megfelelően jövőre is tovább
bővül azon gyermekek köre, akik ingyenes
étkeztetésben részesülhetnek. 2010. január 1-jétől
ugyanis
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő bölcsődések, óvodások,
valamint az 1-6. osztályos diákok mellett a 7.
osztályos rászoruló gyermekek is ingyenesen
étkezhetnek. Természetesen megmarad emellett a
kedvezményes
étkeztetés
lehetősége
azon
bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek számára is,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
nem jogosultak, de tartósan betegek, fogyatékosok,
illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családban
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élnek. Január 1-jétől 600 millió forintos uniós forrás
bevonásával indulhat meg az iskolagyümölcs
program az 1-4. osztályos tanulók számára. A
június 30-ig tartó program célja a hazai
gyümölcsfogyasztás növekedésének elősegítése és
az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása. Az
iskolafenntartók – önkéntes részvételi alapon –
vissza nem térítendő támogatás segítségével
biztosíthatnak almát az alsó tagozatos tanulóknak.
2004. május 1. óta Magyarország az elsők között
teljesít az európai fejlesztéspolitikában. Csak
néhány példát említve: Magyarország rendelkezik
az újonnan csatlakozott országok közül az 5.
legnagyobb arányú forrásfelhasználással (NFT I.),
elsőként adtuk be a 2007-2013-as időszakra
vonatkozó
fejlesztési
tervünket,
amelynek
keretében hazánk írt ki először pályázatokat ebben
a költségvetési ciklusban. Magyarország nyújtotta
be az összeg tagállam közül – Lengyelország után –
a legtöbb nagyprojektet – szám szerint 24-et -, az
összes tervezett nagyprojekt arányát tekintve
azonban Magyarország jár elöl. Ezek közül
tizenhármat már el is fogadott Brüsszel. A
kifizetések tekintetében is az élen vagyunk az Unió
országai között, ráadásul hazánk nyújtotta be az
Unió felé az első időközi lehívást, a több tagállam
csak fél éves késéssel igényelt forrás. A csatlakozás
után megindult és 2008 decemberére szinte lezárult
I. Nemzeti Fejlesztési Terv a tanulás időszaka volt
Magyarország számára. A különböző kiírásokra
beadott összesen 42 860 pályázat, a közel 728
milliárd forint összértékű, 19.768 támogatott
projekt kifizetése (közel 100 %), a 12 ezernél több
lezárult projekt és a forrásfelhasználás (lehívások)
európai összehasonlításban is magas aránya (94 %,
míg átlag 90,6 %, amivel Magyarország az újonnan
csatlakozott országok között az 5. helyen, míg az
összes tagállam között az első tízben szerepel) mind
azt jelzik, hogy nem csak az intézményrendszer, de
a pályázók is jól vizsgáztak, sikeresen vették az
akadályokat. A Nemzeti Fejlesztési Terv a pénzbeli
támogatáson túl azzal is hozzájárult a gazdaság
fejlődéséhez
és
megerősödéséhez,
hogy
átgondoltabb és átláthatóbb működésre, hosszú távú
tervezésre késztette a hazai vállalkozók sokaságát.
Magyarország nemzetközi összehasonlításban is
kiválóan teljesít: Magyarország dobogós helyen áll
a bizottsághoz legtöbb nagyprojektet benyújtó
tagországok között (24.). Ez Magyarország
esetében
35
%-a
az
összes
tervezett
nagyprojektnek, amivel arányaiban messze a
legjobban teljesítünk minden tagország előtt. A
Brüsszel által elfogadott 70 nagyprojekt esetében is
a vezető tagországok között állunk. Románia
mellett (14 db) Magyarország rendelkezik a legtöbb
jóváhagyott nagy fejlesztési projekttel (14 db). Más
tagországok megközelítőleg sem tudnak ennyi
elfogadott, nagy értékű projektet felmutatni. A
Kormány által elfogadott projektek összes
támogatási értéke meghaladja a 994 milliárd

forintot, teljes beruházási értékük pedig az 1.263
milliárd forintot.
A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.
******
A bejelentések között a képviselő-testület a 2010.
évi vízdíjakat a 2009. évi szinten hagyta jóvá. Az
évközbeni változásokról a későbbiekben fogjuk
tájékoztatni a lakosságot.

Fekete Gyula
Elhunyt Fekete Gyula, író,
szociográfus, újságíró, a Magyar
Írószövetség Örökös Tagja.
88 esztendős korában.
(Mezőkeresztes, 1922. február
26. – Budapest, 2010. január 16.)

Élete:
1942-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
közgazdasági
karának
hallgatója. Győrffy-kollégista volt. 1945-ben a
földosztás miniszteri biztosa Borsod megyében.
Ezután a Miskolci Szabad Szó kiadója és
szerkesztője lett. 1947-től Budapesten szerkesztette a Március Tizenötödikét, majd rovatvezető lett
a Szabad Szónál. 1954-től a Művelt Nép
munkatársa. 1956-ban a Magyar Írószövetség
(1956) prózai szakosztályának titkára lett;
decemberben letartóztatták, 1957-ben szabadult.
1965-ben a Budapest című folyóirat szerkesztője
lett. 1966-ban kezdte „Egy korty tenger” című
rádiós sorozatát. 1981-től a Magyar Írószövetség
(1956) alelnöke, 1988-tól a Hitel szerkesztőségének
munkatársa. 2004 óta a Százak Tanácsa közhasznú
egyesület alapító-elnöke. 2009-ben szülőfaluja
díszpolgári címét adományozott Feketének.
Pályájának első szakaszában a városba került falusi
embereket ábrázolta (Eszmélet, Kati, 1953).
Sorsokat felvillantva, krónikaszerű hitelességgel
örökítette meg egy házaspár történetét (Vér és
korom, 1954). Didaktikus vonások, érdekes
cselekmény jellemzi
Díjai:
♦ Kiváló Munkáért (1949)
♦ József Attila-díj (1953, 1963, 1973)
♦ SZOT-díj (1964)
♦ A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1978)
♦ A Munka Érdemrend arany fokozata
(1982)
♦ 1956-os Emlékérem (1991)
♦ A Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje (1992)
♦ Príma díj (2009)
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Művei:
♦ Ezerkettedik esztendő
♦ A falu szépe
♦ A fiatalasszony
♦ Az orvos halála
♦ Esztendőre vagy kettőre
♦ Hiányzik egy férfi
♦ Január, február, március
♦ Kincskereső Pipitér
♦ Szerelmesek bolygója
♦ Történelem hangszalagon
utópisztikus és ifjúsági regényeit.

Véradási ünnepség
2009. december 10-én, megtartott véradáson 35 fő
vett részt. Köszönjük a véradók önzetlen segítségét.
A soron következő véradás: 2010. március 16-án,
kedden 800-1200 óráig lesz.

Nagy János 80x véradó
Az ajándékokat Nagy Mihály polgármester és Ilyés
Józsefné véradásszervező adta át. A kitüntetett
véradóknak szívből gratulálunk, jó egészséget,
minden jót kívánunk! Az ünnepség családias, jó
hangulatban zajlott.

„A virág illata nem szállhat a széllel szemben,
de a jó tett ereje, a széllel szemben is eljut a világ
végéig.”
2009. december 18-án, 16 órai kezdettel a 2008.
évben és a 2009. évben kitüntetett véradóknak
szerveztünk
ünnepséget.
Az
ünnepség
megszervezéséhez segítséget nyújtott: a Községi
Önkormányzat, Germán János, Gurzó Gábor, Nagy
Árpádné, Námer Tiborné, Rácz Norbert és a
Napközi Konyha. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani.

Karácsonyváró napok:
Sok gyermek látogatott el a karácsony hetét
megelőző kézműves foglalkozásokra. A tanulók
készíthettek többek között karácsonyi díszeket,
dekorációkat és ajándékokat.

A kitüntetett véradók névsora a 2008. évi:
Deli Sándor 50x
Gurzó Gábor 20x
Hegedűs Géza 50x
Kubik Sándor 20x
Nagy János 80x
Nagy Zoltán 70x

Námer Tibor 40x
Oroszi Ágnes 70x
Pribék József 70x
Törő Tibor 10x
Vajda Sándorné 50x

A kitüntetett véradók névsora a 2009. évi:
Baráth Imre 10x
Csige Imre 50x
Csige László 30x
Dichel József 20x
Dézsi Antal 50x
Fehér István 60x
Kalmár Zsigmond 30x
Kiss Vencelné 40x
Kovács Károlyné 70x
Károlyi János 60x
Megyesi Tibor 30x
Mondrucz György 30x

Nagy Beáta 20x
Nagy Erika 20x
Nagy János 10x
Oláh Viktor 10x
Orodán Sándorné 20x
Prónai János 30x
Sárosi Lajos Zsolt 40x
Szitás Antal 70x
Szitás Antalné 70x
Varga István 10x
Viczellár Sándor 40x

Karácsonyi ünnepség:
Az idén a hagyományoktól eltérően, iskolai keretek
között került megrendezésre a karácsonyi
ünnepségünk. A felsősök betlehemi játékával és az
énekkarosok dalával zártuk a decembert.
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A műsor végén minden gyermek egy kis csomagot
kapott a Vöröskereszt, Puskás József, Balogh
Alfréd és a Román Kisebbségi Önkormányzat
jóvoltából.

Alsós helyi szavalóverseny:
1-2. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett.
III. helyezett:
3-4. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Nagy Eszter 1. osztály
Kónya Anett 2. osztály
Szalazsán Róbert 2. osztály
Képe Tibor 4. osztály
Sárosi Vanessza 4. osztály
Nagy Daniella 3. osztály

Szépkiejtési verseny:
Január 21- én került megrendezésre Sarkadon a
„Szép Magyar Beszéd” című verseny.
Iskolánkat ketten képviselték: Szűcs Krisztina
6. és Kálló Mária Krisztina 8. osztályos tanuló.
Kálló Mária Krisztina III. helyezést ért el.
Gratulálunk neki.

Alapítványi est:
A hagyományokhoz híven 2010. március 13án az iskola alapítványa ismét jótékonysági
bált szervez, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt. A zenét Szilágyi Zoltán és
zenekara szolgáltatja. Finom vacsorával,
meglepetés műsorral és sok-sok értékes
tombolatárggyal várjuk az érdeklődőket.
Belépő: 2800.- Ft

Családi sportnap:
Hagyományszerűen idén is megrendezésre került a
„Családi Sportnap” iskolánkban. Nagyon örülünk,
hogy egyre többen kapcsolódnak ehhez a nagyszerű
rendezvényhez. Minden jelenlévő rendkívül jól
érezte magát. A sikerhez kellett a tombolát
felajánlók segítsége is. Ezúton is köszönjük
mindenkinek a sok ajándékot.

Meghívó
farsangra
Az Általános
iskola
2010. január 29én, pénteken 14 órától
tartja farsangi ünnepségét a
Sportcsarnokban.
A 8. osztályosok keringővel nyitják meg
a rendezvényt.
Utána következnek a jelmezesek.
16 órától az iskola ebédlőjében
rendezünk a tanulók számára diszkót.
A rendezvényre a belépő felnőtteknek
400.-,
gyerekeknek 200.- Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Térítési díj befizetése
A márciusi térítési díjak befizetése február
15-19-ig tart

December elején az óvodások is megkapták az
influenza elleni védőoltást, akik igényelték. A
szülők által kitöltött, és az óvodába visszajuttatott
nyilatkozatok alapján lett megigényelve az
oltóanyag az ÁNTSZ-től. Az óvodások 50 %-a, és
az alkalmazottak 1/3-a kapta meg a H1N1 elleni
védőoltást.
December
18-án
tartottuk
a
karácsonyi
ünnepségünket, nyílt nap formájában. Mindkét
csoport műsorral készült. A nagy-középsősök az
általuk készített süteményekkel is megkínálták a
szülőket. A kis-középsősök pedig kis hópihékké
változtak, és táncoltak a karácsonyi versek és dalok
bemutatása után.

Most is, mint az elmúlt évben a Román Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Patkás János megajándékozta a gyerekeket 5 kg szaloncukorral, Pulykáné
Orodán Anita házi süteménnyel kedveskedett a
gyerekeknek, Horváthné Szalazsán Anikó pedig egy
zenélős égősorral lepte meg a gyerekeket, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni mindegyikőjüknek. Ezen kívül a SZMK üdítőt, sós és édes
kekszet vásárolt, Szitás óvó néni üdítőt és süteményt hozott, valamint Benye Marianna szaloncukorral kedveskedett. A két karácsonyfa alá
ajándékok is kerültek, amit pályázati pénzből
tudtunk vásárolni. Kellemes, meghitt hangulatban
telt ez a délelőtt.

Adventi gyertyagyújtás

MEGHÍVÓ
A

Sarkadkeresztúri
„Törpicur”
Alapítvány
Kuratóriuma, és az
óvodások
szeretettel
meghívják
Önöket
2010. február 5-én, pénteken 17 órától, a
Sportcsarnokban tartandó Alapítványi estre.
Az est programja:
süteménykészítés

•
•
•

Óvodás gyermekek műsora
A „Napsugár” tánccsoport műsora
Bodrogközi Rita zenés műsora
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•
•
•
•
•
•
•

Hip-hop táncshow
A Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
tánccsoportjának műsora
A „Leg a láb” művészeti iskola
nagycsoportos táncosainak műsora
A „Szilágyi duó” műsora
Tombola
Élő zene
Szendvics, sütemény, italok

Belépő: 300.- Ft.
A Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány
számlaszáma: 12057016-01094559-00100006
Bármilyen jellegű felajánlásokat (tombolatárgyak, szendvics alapanyagok, anyagi
hozzájárulás) az Óvodában fogadunk. Előre is
köszönjük!
Tombolák,
támogatójegyek
elővételben is vásárolhatók 100.- Ft-os áron az
óvodában és a 100-as boltban.

Köszöntjük Sarkadkeresztúr
legidősebb polgárait!

A legidősebb férfi:
Fazekas József
Sarkadkeresztúr,
1916.07.26.)
Sarkadkeresztúr,
Sugár u. 1. sz. alatti
lakos
A
2010-es
év
kezdetén a polgármester személyesen
kereste fel otthonában a falu két
legidősebb emberét és további jó erőt,
egészséget kívánva köszöntötte őket.

AJÁNDÉKOZÁS
A Román Kisebbségi Önkormányzat a
karácsonyi ünnepségre 20 kg szaloncukrot
adományozott az általános iskolának, az
óvodának és a Román Egyház részére. Ezen
kívül a Román egyház részére karácsonyfát
állított.

Részlet:
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
/Óbecsey István/

Általában az emberek körében nagy tisztelet
övezi azokat a személyeket, akik 90 év fölött
is, akár közel a 100-hoz, korukhoz képest jó
erőben, egészségben élik mindennapjaikat,
akár családjuk körében, akár egyedül.
Sarkadkeresztúron a legidősebb nő:
Mózes Gáborné
(Szabó Mária,
Sarkadkeresztúr,
1912.09.10.)
Sarkadkeresztúr,
Rákóczi út 2. sz.
alatti lakos,

Patkás János RKÖ elnöke
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FELHÍVÁS
Mozgáskorlátozottak részére!
Közlekedési támogatás megállapítása iránt a 2010.
évi kérelmeket február 1-től április 30-ig lehet a
Polgármesteri Hivatalnál előterjeszteni.
Kérelem nyomtatvány beszerezhető a 7. sz.
irodahelyiségben, ahol a szükséges segítséget
Bakucz Péter megadja.
A kérelemhez csatolandó:
- 7 pontos papír („változhat” esetén)
- jövedelemigazolás 2009. évre vonatkozóan,
- idei Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott
„zöld papír”
- 2009. évi adóbevallás, vagy éves munkáltatói
jövedelemigazolás,
- tanulói jogviszony igazolás (kiskorú gyermek
esetén.

Falugazdász ügyfélfogadása a Községi
Könyvtárban:
Csütörtöki napokon 9oo -től, 16oo -ig.
Fodor Gábor Falugazdász

Tájékoztató!
A 228/1996. (XII.26.) Kormányrendelet és az azt
módosító 326/2009. (XII.29) Kormányrendelet
értelmében, a 2010. évben az őstermelői
igazolványok
kiadásához,
érvényesítéséhez
szükséges dokumentumok:
1. Személyi igazolvány
2. Lakcímkártya
3. Adóazonosító jelet tartalmazó kártya
4. Adószám, amelyen a TEÁOR számot
kérték az APEH-tól
5. Tulajdoni lap, vagy földhasználati
lapszemle, bérleti szerződés; lakóház
esetén önkormányzati igazolás, hogy az
ingatlanhoz tartozik kert és annak területe.
6. Vadon termő erdei termékek gyűjtése
esetén engedély az illetékes hatóságtól,
vagy a tulajdonostól.
7. Adatnyilvántartó lap, melyen nyilatkozott,
hogy mit termel.
Az ügyintézés költsége:
Új igazolvány kiváltása esetén:
Igazolvány: 1000.- Ft/db
Értékesítési betétlap: 1000.- Ft/db (1 db igazolvány
és 1 db betétlap=összesen 2000.- Ft)
Érvényesítés esetén:
Értékesítési betétlaponként: 1000 Ft/db

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Bakos János (1955)

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik szeretett
halottunk:

Bakos János
volt Kölcsey u. 2. sz.
alatti lakos
temetésén megjelentek, ravatalára a
kegyelet virágait elhelyezték,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család
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Szeretettel köszöntjük
Sarkadkeresztúr Lakosait!
Januártól régi helyén, új üzemeltetővel
működik a LOTTÓZÓ. Várjuk a totóznilottózni, szerencsét kipróbálni vágyókat.
Nyitva tartásunk:
hétköznap 8 órától 16 óráig,
szombaton 8 órától 12 óráig.
Továbbra is folytatjuk a koszorú,
cserepes virág, illetve szálas virág
megrendelésre történő értékesítését.
A lakosság igényeinek megfelelően
szeretnénk az árukészletet bővíteni.
Lottózó dolgozói

pogánykori, igen változatos képet mutató
ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás,
a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás
időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg, és számos idegen
nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság
elsősorban a német hagyományokat vette át (erre
utal az elnevezés is az olasz "carneval" helyett),
míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia
szokások terjedtek inkább el. De fellelhetők pogány
germán vagy éppen ókori görög, római motívumok
is. Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése
fecsegni. Ebben az időszakában már az ókori
Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés
táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet,
a
téltemetés-tavaszvárás
jegyében.
A
mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket
megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak
egymásnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor
viadalokat is. Latin nyelvterületen a 'carneval' szó
a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása.
Más magyarázatok szerint azt a díszes szekeret
nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron
vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen
a karnevál elnevezés.

Gyárfás Endre:
Förgeteges ez a bál.
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.
Kéménykürtőn hosszan kürtöl,
nagybőgőzik pincemélyből,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.
Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,
ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
Tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
az egész kitavaszodik

A farsangról
A farsang hossza évről-évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik.
Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40
napos
nagyböjt
kezdetéig,
azaz
hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás

HUMOR
Két skót járja az erdőt. Az egyikre rájön a szükség,
elvonul egy fa mögé. Pár perc múlva kiszól a
társának:
- Te, van nálad egy kis papír?
- Ugyan már, ennyire ne legyél sóher... hagyd ott!
***
- Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy szenvedő? kérdezi a tanár úr Pistikétől.
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig szenvedő...
***
A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik
össze a kertben. A fiú megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?
- Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor
pálinka.
***
- Mi lesz abból, ha keresztezik a zsiráfot és a
vakondot?
- ???
- Fúrótorony!
***
Tábla az állatorvosnál:
"Kérjük, ne zavarja a rendelést! Leül! Úgy marad!

