
 
 
 
 

Kormos István: Kerek Esztendő 
 

"...Április! Esőt érlelő 
Mindig felhőből bújsz elő! 
Te is felhő vagy, csupa víz: 
ázik a rigó, fürj, fecske, csíz, 

a rét s réten a kiscsikó - 
Szeszélyedben nincs semmi jó. 
Fejünkre zuhogsz záporozva, 
aj, Április, tavasz bolondja!..." 

 
 
 

 

 
 

 

 

MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete következő 
ülését 2014. március 27-én tartotta.  
 
Első napirendi pont keretében a polgármester 
beszámolt a lejárt határidejű határozatokról, a két 
testületi ülés között történt eseményekről. 
 
29/2014. (II.27.) számú önkormányzati 
határozatával a képviselő-testület a 
köztisztviselőkkel szemben 2014. évre támasztandó 
teljesítmény-követelmény alapjául szolgáló célokat 
határozta meg. A határozat 13/II. pontjában a 
képviselő-testület kötelezte a jegyzőt, hogy a 
közszolgálati tisztviselők részére a teljesítmény-
értékelés első félévre vonatkozó kötelező és ajánlott 
elemeit 2014. február 28-ig állapítsa meg, és a 
közszolgálati tisztviselők 2014. évi 
teljesítményértékelését és minősítését a 10/2013. 
(I.21.) Kormányrendelet előírásai szerint végezze 
el. 
 
A határozat értelmében a teljesítményértékelés és a 
minősítések elkészültek, a Közigazgatási 
Minisztériumhoz megküldésre kerültek. 
 
 
33/2014. (II.27.) számú önkormányzati 
határozatával a képviselő-testület megbízta a 
tisztviselőket, hogy a Községi Könyvtár könyvtáros 
álláshelyére pályázatot írjanak ki, 6 órás 
foglalkoztatással. Az álláshely betöltésének 
időpontja 2014. június 1. 
 

 
A határozat ügyében lépés nem történt, ez azon 
okból következett be, hogy az anyagi forrásokat, 
lehetőségeket figyelembe véve Puskás Istvánné 
nyugdíjba vonulásáig két főállású könyvtáros 
dolgozna az intézményben, melyet az intézmény 
költségvetése nem bír el. Ezen határozat 
meghozatala korainak minősült, így a bejelentések 
napirendi pont alatt visszatérünk a határozat 
visszavonására. Puskás Istvánné nyugdíjba 
vonulásáig - közfoglalkoztatásban dolgozók által 
biztosítjuk az intézmény gördülékeny működését. 
 

A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
 
● Február 28. Rákoskeresztúron részt vettünk 
KNTSZ közgyűlésén, ahol az elmúlt évi 
költségvetés lezárása, az idei költségvetés 
elfogadása, az ifjúsági – és a nagy találkozó 
szervezésének jelenlegi állását tudhattuk meg, 
valamint az egyebek napirend alatt a Keresztúr 
Nevű Települések Szövetsége kitüntető díjban 
részesülők személyét ismerhettük meg. Ez évben 
kitüntető díjban részesül a szövetségért tett 
munkájáért: Kovács József Balatonkeresztúr 
polgármestere, aki a KNTSZ elnöke, valamint 
javaslatomra Czégény Lajosné kolléganőnk. 
Javaslatom a nyugdíjba vonulás mellett, arra 
irányult, hogy a szövetség vonatkozásában az 
eddigi összes találkozó aktív szervezője és 
résztvevője volt. Úgy gondolom megérdemelten 
kapja ezt az elismerést, munkájából adódóan. Az 
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elismerés átadása az idei évben Bodrogkeresztúron 
megrendezésre kerülő találkozón fog megtörténni. 
 
● Március 14-én került megtartásra a március 15-ei 
ünnepség az előző testületi ülésen történt 
megbeszéltek alapján. Ezúton köszönöm 
mindenkinek az aktivitást, akik közreműködtek és 
segítettek az ünnepség lebonyolítása érdekében. 
 
● Március 23-án került megtartásra településünkön 
egy „román nemzetiségi nap”, melynek keretin 
belül 10 órától misét tartott a Siluan Manuila román 
püspök a román kápolnánkban, mindezekkel 
egyidejűleg a cséffai testvértelepülésünk kis 
delegációja is érkezett településünkre Barnau 
Dumitru Alin Polgármester úr vezetésével, akik 
megtekintették a szennyvíztisztító telepet, valamint 
a Községi Könyvtárban ünnepélyes keretek között 
átadtuk, azt a 28 magyar nyelvű új könyvet, melyet 
a Kölcsey Alapítványtól nyertük testvértelepülés 
könyvtár-fejlesztésre. A nap témája volt még a 
román kápolna megmentése, mely ügyben a 
püspökség ígéretet tett, hogy hazai és külföldi 
tőkével próbálják az épületet felújítani vagy újjá 
építeni.  
 
Ezt a napot megtisztelte jelenlétével Florin Vasiloni 
román főkonzul, Kreszta Traján a Magyarországi 
Románok Országos Szövetségének elnöke, Dr. 
Kovács József országgyűlési képviselő, Tolnai 
Péter nemzetiségekért felelős térségi tanácsnok. 

 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani  
mindazoknak, akik a nap megvalósulásához és 
sikeréhez hozzájárultak, külön köszönetem fejezem 
ki Patkás Jánosnak és feleségének, akik a Román 
Nemzetiségi Önkormányzat által 50.000.- Ft-al 
támogatták a rendezvényt.  
 
● Március 24-én a  TOP-2014-2020 tervezési 
fórum került megtartásra Sarkadon a kistérségre 
jutó 1,71 milliárd Ft ügyében. Sarkadkeresztúr 
vonatkozásában ezen program keretében 121 millió 
Ft jut fejlesztésre, prioritás alapján első helyen 
szerepel a napközi konyha teljes felújítása, 
energetikai fejlesztése, valamint a konyhai 
eszközök cseréje. Második fejlesztés a könyvtár 
felújítása és művelődési házzá való bővítése. 

Harmadik Sarkadkeresztúr-Varsányhely közötti 
kerékpárút építés.  
 
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
Sarkadi Rendőrkapitányság közrend, közbiztonság 
helyzetéről szóló tájékoztatóját tárgyalta meg Auer 
György r.alezredes, kapitányságvezető kép-
viseletében az alábbiak szerint: 
 
Sarkadkeresztúr község 2013. évi közbiztonsági 
helyzetéről az alábbiakban foglaltak szerint 
tájékoztatom az önkormányzati képviselő-testületet.  
Fő célunk, hogy a rendőrkapitányság illetékességi 
területén fenntartsuk a közrendet - közbiztonságot, 
növeljük az itt élő lakosság biztonságérzetét, 
erősítsük a személy- és vagyonbiztonságot, javítsuk 
közterületek rendjét, a közúti közlekedés 
biztonságát.  
A fenti célok megvalósítása során arra törekedtünk, 
hogy továbbra is megőrizzük a lakosság bizalmát, 
támogatását.  
 
Sarkadkeresztúron a 2012-ben regisztrált 
bűncselekmény szám 28-ról 2013-ra 20-ra csökkent. 
A településen az értékelt időszakban 7 lopást, 2-2 
garázdaságot és testi sértést, valamint 1 kiskorú 
veszélyeztetése kategóriába tartozó kiemelt 
bűncselekményt követtek el. Sarkadkeresztúron 
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset 
nem történt. Sarkad és Sarkadkeresztúr között 
megépített kerékpárút jelentősen növelte a 
kerékpárosok biztonságát. 
 
Illetékességi területünk valamennyi települése 
veszélyességi fokozatának megfelelően besorolásra 
került, mely az elmúlt évhez képest nem változott, 
így Sarkadkeresztúr – a nem veszélyeztetettek 
kategóriájába került besorolásra.  
 
Sarkadkeresztúr községben Puskás Sándor r. ftörm. 
személyében helyben lakó, megfelelő iskolai és 
szakmai végzettséggel rendelkező körzeti megbízott 
dolgozik 2009. június 1. óta.  A kolléga jó 
kapcsolattal rendelkeznek mind a helyi 
önkormányzattal, mind a helyi lakosokkal.  
 
Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a helyi 
körzeti megbízottak esetenként egyéb járőri 
szolgálatot is ellátnak, többségében Sarkadon. A 
kieső szolgálatot határrendész járőrrel, illetve egyéb 
járőr ellenőrzéssel pótoljuk 
 
2013. szeptember 20-án Sarkadon került 
megrendezésre az Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság, a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú 
Alapítvány, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
által a Sarkad Kistérségi Közbiztonsági Nyílt Nap 
elnevezésű közös rendezvény, amelyen 
sarkadkeresztúri gyermekek is részt vettek. 
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Stratégiai célkitűzésünk nem változott: a mindenki 
számára elfogadható biztonság megteremtése és 
fenntartása, hogy törvényes keretek között 
működve, tevékenységünkkel mind jobban 
megfeleljünk a velünk szemben támasztott helyi 
társadalmi elvárásoknak.  
 
2014. évi célok, feladatok:  

• A település tekintetében az elért 
eredmények megtartása, a szubjektív 
biztonságérzetet negatívan befolyásoló 
cselekmények megelőzése, a felderítés 
eredményességének javítása.  

• Kiemelt feladatként kell kezelni a 2014. 
évi parlamenti, EU parlamenti és 
önkormányzati választások rendőri 
biztosítását. 

 

• A rendőrkapitányság eredményességi 
mutatóinak szinten tartása, javítása 
összehangolt és koordinált bűnügyi-
rendészeti tevékenység végrehajtásával, a 
lopások és betöréses lopások tekintetében 
az eredményesség növelése, illetve azon 
kiemelt bűncselekményi kategóriában, 
melyben az elvárt eredményességet nem 
értük el, az eredményesség növelése. 

 
Köszönet illeti mind az önkormányzat, mind a 
lakosság elmúlt évi együttműködését, támogatását, 
mely hozzájárult a település jó közrendjéhez, 
közbiztonságához.  
 
Kérem, hogy ebben az évben is hasonló módon 
támogassák a rendőrkapitányság bűnüldöző 
tevékenységét.  
 
A napirenden belül tájékoztató hangzott el a 
sarkadkeresztúri Polgárőr Egyesület 2013. évi 
munkájáról is az alábbiak szerint: 
 
Az 2012. évi beszámoló óta a Polgárőr Egyesület 
taglétszáma 10 fővel emelkedett. Az egyesület 
stagnáló tevékenysége pozitív irányba elmozdult el. 
A polgárőrség tagjai az elmúlt évben a települési 
rendezvények mellett már egyre több időt töltöttek 
szolgálatban, természetesen - a hatósági felkérésnek 
eleget téve is történt szolgálatteljesítés. 
 
 A Polgárőrségről szóló törvény- és az elmúlt évben 
kitűzött cél alapján részben teljesült az egyesület 
működését rendbe tenni. Jelen pillanatban 
folyamatban van több helyi-, valamint szomszédos 
település egyesületivel és a Rendőrséggel történő 
együttműködési megállapodás kidolgozása és 
aláírása. Az Országos Polgárőr Szövetségnek 
tanúsítvánnyal rendelkező rendes tagja vagyunk. 
 
Az alapító okirat módosítása-, a régi polgárőr 
igazolványok cseréje megtörtént, értelem szerűen 

az új tagok is rendelkeznek a szolgálatteljesítéshez 
szükséges új igazolvánnyal.  
 
Céljaink továbbra is az alapszabályunkban leírtak: a 
helyi bűn- és baleset-megelőzési tevékenység, a 
lakossági biztonságérzet fenntartása, illetve 
növelése, vagyonvédelem, DADA programban való 
részvétel. 
 
Önkéntes-társadalmi munka, ezért fizetés továbbra 
sem jár, így a polgárőrök szabadidejükben 
teljesítenek szolgálatot. Az Egyesület tagjai részére 
a tagdíj továbbra is havi 200 Ft, viszont a fizetési 
morál stagnált. Az Egyesület a befizetett tagdíjból, 
természetes és jogi személyektől kapott 
adományokból, adó 1 %-ból tartja fenn magát. 
2013. évben legfőbb bevételét az adó 1 %-ának 
felajánlásából kapott pénzeszköz képezte, valamint 
a Román Nemzetiségi Önkormányzat adománya 
20.000.- Ft összegben.  
 
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 Sarkadi Rendőrkapitánysággal továbbra is jó az 
együttműködés, kiemelkedő kapcsolat áll fenn, a 
helyi Postával a kapcsolattartásunk jó. 
Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt év végén a 
tagságnak és vendégeinknek egy vacsorát tudtunk 
biztosítani, mely nagyon jó hangulatban telt el, és 
itt szeretnénk megköszönni a Községi 
Önkormányzatnak az egyesület irányába nyújtott 
természetbeni támogatásait. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatókat elfogadta. 
 
 
2014. márciusában egy 1 db mintegy bruttó 
120.000 Ft értékű kerékpárral gazdagodott a 
sarkadkeresztúri Polgárőr Egyesület, mely kerékpár 
az Országos Polgárőr Szövetség támogatása. 
Mindezek mellett az újraindított egyesület 
ugyanezen országos szervezettől a Békés Megyei 
Polgárőrök Szövetségén keresztül erre az évre 
300.000.- Ft működési célú támogatásban részesül. 
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A Községi Könyvtár 2014. 
március 27-i beadási határidővel 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz „Könyvtári szakmai 
eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” 
címmel. A megpályázott összeg 2.500.000,- Ft. A 
megpályázott támogatásból a tervezett 
fejlesztéseknek köszönhetően, méltó módon tudja a 
könyvtár dokumentumait elhelyezni, nagyobb 
átláthatóságot biztosítva az állománynak. Az új 
bútorok bekerülésével otthonosabbá, igényesebbé 
tudjuk tenni környezetünket, esztétikusabbá a 
könyvtári nyilvános szolgáltatási teret. A pályázat 
befogadásra került. A pályázat várható 
eredményhirdetése: 2014. június közepe. 
 

Könyvátadás 
 

A sarkadkeresztúri Községi 
Könyvtár hagyományos, jó 
kapcsolatot ápol Cséffa 

Községi Könyvtárával. A testvértelepülések között 
érvényes Együttműködési Megállapodás van. A 
Kölcsey Ferenc Alapítványhoz benyújtott 
pályázatán sikeresen szerepelt a könyvtár. A 
támogatásként kapott 80 ezer forintból, olyan 
magyar nyelvű szépirodalmat, gyermek,- és ifjúsági 
irodalmat, szakirodalmat vásároltunk, amire a 
cséffai könyvtár állományába szüksége volt. Az 
ünnepélyes könyvátadásra 2014. március 24-én, 
vasárnap került sor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kamera 
 

Település közbiztonságát szolgálja  újabb 3 
térfigyelő kamera, amely a Községi Könyvtár 
épületére lett felszerelve. Ezen bővítéssel a 
településen az önkormányzat által működtetett 
térfigyelő kamerák száma 15 db-ra bővült (Községi 
Önkormányzat 4 db, Sportcsarnok 4 db, Községi 
Köztemető 4 db, valamint Községi Könyvtár 3 db). 
Ezen kamerák a lakosság biztonsági érzetének 
javítása mellett a közbiztonságot és a 
vagyonvédelmet erősítik és szolgálják. 

 
 

Március 15-i ünnepség 
 

6. osztályos tanulóink színvonalas műsorral 
készültek az ünnepségre. Így emlékeztünk meg az 
1848-as szabadságharc és forradalom áldozatairól. 
Köszönjük a gyermekek és Tadanainé Forrás 
Katalin munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mezei futóverseny – Sarkad 
 
600 m: 
Sebestyén Szabolcs IV. helyezést, 
Zsoldos Zoltán VIII. helyezést ért el. 
 

1000 m: 
Patkás Dominika I. helyezést ért el, így ő bejutott a 
megyei döntőbe, ahol szép eredményt ért el. 
Szabó Milán III. helyezést, 
Törő Dominik IV. helyezést ért el. 
 

1200 m: 
Dian Dominika IV. helyezést ért el. 
 
1600 m: 
Szalazsán Róbert V. helyezést ért el. 
 

2000 m:  
Tóth Sándor VIII. helyezést, 
Tárnok Péter XIV. helyezést ért el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk a gyerekeknek és testnevelő 
tanáruknak Zvolenszki Editnek. 
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„Az év hangja a sarkadi kistérségben”  - 
elődöntő – 2014. március 25-26. 

 
A sarkadi Bartók Béla Művelődési Központ és 
Könyvtár az idei tanévben is meghirdette 
szavalóversenyét. A következő tanulók jutottak be a 
2014. április 10-én megrendezésre került döntőbe: 
Zsoldos Zoltán Ferenc, Puj Tünde Boglárka, Nagy 
Eszter, Kónya Anett, Szilágyi Rudolf, Sárosi 
Vanessza, Képe Tibor Dániel. 
 
 

„Az év hangja a sarkadi kistérségben” 
- döntő – 2014. április 10. 

 
Kónya Anett    II. helyezést, 
Sárosi Vanessza     IV. helyezést, 
Puj Tünde Boglárka    V. helyezést, 
Zsoldos Zoltán Ferenc     V. helyezést, 
Képe Tibor Dániel   V. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak. 

Általános iskolai beiratkozás 
2014/2015-ös tanév 

 
Beiratkozás ideje: 
 

 2014. április 28. (hétfő)   8.00-18.00 óra között 
 2014. április 29. (kedd)   8.00-18.00 óra között 
 2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között 
 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas,    
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolás lehet 
� óvodai szakvélemény, 
� nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakértői vélemény, 
� sajátos nevelési igényű gyermekek 

esetében a Szakértői Bizottság szakértői        
véleménye. 

 Határozat gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságról 

 1400.- Ft diákigazolványra 
     

     
 
Március 21-én a Békéscsabai Jókai Színházban 
voltunk az óvodásokkal. Egy zenés-verses mesét 
láthattak a gyerekek, „Bóbita – fantáziák” címmel. 
Az útiköltséget az Integrációs pályázati pénzből 
fizettük, a belépőket pedig az óvodai alapítvány 
finanszírozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az óvoda udvarán tönkrement az egyik kis faház, 
és helyette készített egy kis filagóriát Horváth 
Zoltán szülő, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni!  
 
Április 11-én tartottuk hagyományos Jótékonysági 
Alapítványi műsoros estünket. Mindkét óvodai 
csoport kis műsorral készült, és vendég fellépők is 
színesítették rendezvényünket. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. Az est bevétele 260.000.- Ft. lett, 
amit udvari játékokra szeretnénk fordítani. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni minden kedves 
támogatónknak, hogy hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez, és hogy támogatták az alapítvány célját. 
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Óvodai beíratás a 2014/2015Óvodai beíratás a 2014/2015Óvodai beíratás a 2014/2015Óvodai beíratás a 2014/2015----ös ös ös ös 

nevelési évrenevelési évrenevelési évrenevelési évre 

Értesítjük a szülőket,  hogy a 2014/2015-ös nevelési 
évre az óvodai beíratás ideje: 2014. április 28-30. 
naponta 10-16 óráig. 
 
Helye: Óvoda Intézmény Sarkadkeresztúr 
Rákóczi út 10. 
A 3 éves kortól kötelező óvodába járást 2015. 
szeptember 01-től írja elő a Nemzeti köznevelési 
törvény.  
 
Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik 
életévét 2015. augusztus 31-ig betölti és felvételét 
az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az 
óvodai nevelési évben folyamatosan történik a 
harmadik életév betöltését követően. Az óvoda 
felveheti a körzetében lakó két és fél éves 
gyermeket is, ha a három éves és annál idősebb 
gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette és 
van szabad férőhelye. 
 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével 
együtt érkezzen, és vigye magával: 

- a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve 
tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
- TAJ kártyáját                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló 

dokumentumokat 
- a gyermekvédelmi kedvezményre jogosító 

határozatot 
- amennyiben a gyermeke halmozottan 

hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló 
dokumentumokat (jegyzői határozat és a 
szülő vagy szülők nyilatkozata) 
 

                        Nagyné Zsoldos Mária Óvodavezető 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Halálesetek: Dr. Asztalosné Méri Katalin (1954), 
Nagy Pál (1935), Varnyu Jánosné (Makra Jolán 
1938), Házi Ferenc (1954), Papp Józsefné (Kóra 
Irén 1929), Türi Zoltán (1956). 
 

Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 
halottaink emléke szívünkben él tovább. A 
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az 
elhunyt hozzátartozóinak.  
 
Születés: Bakos János és Csendes Gyöngyi lánya 
Izabella. 
 
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot kívánunk 
gyermekük felneveléséhez. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIM – LOM AKCIÓ 
 
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 
községünkben LIM-LOM akcióra 2014. május 17-
én szombaton kerül sor a Békési Hulladékgyűjtő 
Kft. szervezésében.  
 
A lim-lom keretében nem lehet kitenni: 
 
- háztartási hulladékot (amit egyébként 

kéthetente elszállítanak, 
gumiabroncsot, vegyszeres flakonokat, 
mosószeres flakonokat, akkumulátort, 
tv-t, számítógépet, hűtőszekrényt, stb. 

      
 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
 

Húsvéti Ünnepekből kifolyólag a soron 
következő  szemétszállítás 2014. április 
22-én, kedden lesz. 
 
 
 
 

 

Tisztelt sarkadkeresztúri Tisztelt sarkadkeresztúri Tisztelt sarkadkeresztúri Tisztelt sarkadkeresztúri 
lakosok!lakosok!lakosok!lakosok!    

 
Ezúton fordulok Sarkadkeresztúr község 

lakosságához, hogy kk. Medovarszki Gergő 
(Békéscsaba, 2012.07.01.) külföldi 

gyógykezeléséhez (veleszületett betegségéből 
adódóan) lehetőségéhez mérten pénzadománnyal 

segíteni szíveskedjen. 
Az őssejt beültetéssel járó kezelés 4.000.000.- 

Ft-ba kerül, melyet a család nem tud biztosítani.  
 

Kérem mindazon segítő szándékú és tudó 
sarkadkeresztúri lakost, hogy adományait a 

11600006-00000000-28428536 számú ERSTE 
Banknál vezetett folyószámlára utalják, vagy 

személyesen adják át. 
 

Köszönettel a család nevében: 
 
                  Péter Jánosné dédszülő  
                       Sarkadkeresztúr, Ady E. u. 10. 
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Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Minden Kedves Olvasónknak Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!Húsvéti Ünnepeket kívánunk!Húsvéti Ünnepeket kívánunk!Húsvéti Ünnepeket kívánunk!    

    

Sarkadkeresztúr Községi Önkormányzata és 
Képviselő-testülete 

 
 

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

*** 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- a Sarkadkeresztúri „Törpicur” Alapítvány.  
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
alapítványunkat jelölje meg. 
Adószám: 18393859-1-04 

*** 
- A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-áról 
Ön dönthet. Községünkben működik  
- a Sarkadkeresztúri Sportegyesület. 
Amennyiben még nem döntött adója 1 %-ának 
felhasználásáról, úgy kérjük kedvezményezettnek 
alapítványunkat jelölje meg. 
Adószám: 18376067-1-04 

 
 

Tavaszi szél... 
 

Tavaszi szél bárányfelhőt terelget az égen, 
a napocska arcát mossa a patak vizében. 
Mosdás után odafentről nézi a világot, 
útja során megsimogat minden kis virágot. 
 
Kis virágom, a patakról tiszta vizet hoztam, 
napsugárral, szeretettel be is aranyoztam. 
El ne hervadj, meglocsollak, irulj-virulj nékem, 
te lehess a legszebb rózsa a földkerekségen... 

 
(Aranyosi Ervin)

Kerékpár Szaküzlet és Szerviz 
 Sarkad, Vécsey u. 25. 

 

Kerékpárok forgalmazása, nagy választékban, 
hagyományos és sportos kivitelben, 1 éves 

garanciával, összeszerelve. 
Kerékpár alkatrészek, gumiáruk, kiegészítők. 

Kerékpárok javítását, elektromos és 
motorkerékpárok kerekeinek küllőzését 

centrírozását rövid határidőn belül vállaljuk. 
 

 
 

FACEBOOK: 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz Sarkad 

Tel: 66/271-524, mobil: 30/742-1499 
                      
                            Nagy Imre egyéni vállalkozó 



HÚSVÉTOLÁSHÚSVÉTOLÁSHÚSVÉTOLÁSHÚSVÉTOLÁS----    2014. április 182014. április 182014. április 182014. április 18.... 
 
Helyszín:           Sportcsarnok előtti tér 
 
9:30                  Locsolkodás a faluban 
 
11:00                Rendezvény megnyitása: Bakucz Péter polgármester köszöntője 

                                              Hunyadyné Cserge Mária ünnepi beszéde 
 

Locsolkodás és tojáskeresés két helyszínen: Ifjúsági Ház 
                                                                Keleti utca  
 

• Ifjúsági Ház részéről – Kézműves foglalkozás, felnőttek és gyermekek részére 
• Iskola – Óvoda részéről játszóház, egészen kora délutánig 
• A Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete – Fánksütés, hagymahéjjal 

történő tojásfestés bemutatása 
• Hagyományőrző Egyesület és Orchideák Nyugdíjas Egyesület – Húsvéti kalácssütés 

bemutatása 
A helyben sütött finomságok, a kedves felajánlásoknak köszönhetően, minden 
résztvevő, kilátogató részére ingyen elfogyasztható lesz az elkészített mennyiség 
erejéig. 

• Állatsimogató - Fábián Zsolt és családja jóvoltából -, ahol kis bárányt és kis nyuszit 
simogathatnak a gyerekek.  

 
14:00 -17:00      Vetélkedők (zsákba futás, talicska járás, tojás szállítás, memória játék, tojás             

fújás, fánkevés, kérdőív, tojás pucolás, üveg megtöltése vízzel-kanállal)                                                                      
                         

  Népi játékok (kendő, kidobós csoportjáték, üsd a harmadikat, ülve fogó   
csoportban, köteles, mocsárjárás, fekete-fehér, méta) 

                                                 
 
17:00 -19:00        Táncház                    
A Sarkadkeresztúri Román-Hagyományörző Egyesület Néptánc csoportja közös táncolásra 
hív minden jelenlévőt, hiszen - A Tánc öröme, a lélek öröme. 
A jó zenét biztosítja: Mezőberényi Népzenekar 
 
 
19:00 - 23-24:00      Batyus mulatság - Utcabál 
A talpalávalót: Szilágyi Zoltán, Varga Gábor, Juhász Imre szolgáltatja 
 

    

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Minden érdeklődőt szeretettel várunk!    
 

 
 

 


