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Tóth János: Már vége a nyárnak 
 

Izzó vörös szív a nap, a reggeli ég tövén, 
Lüktetése megcsillan a föld harmatos kövén. 
Őszi ruhát hullató színes tarka fákon, 

Kicsi madár didereg, egy hajladozó ágon. 
Csöppnyi feje legubbasztva, szárnya összezárva, 
Reménykedve föl-fölpillant, a nap melegét várja. 
S lám az erdő túlsó végén nyújtózik a pirkadat, 

A sötétség szertefoszlik, híre-hamva sem maradt. 
Virágszirmok nyílnak méhek, lepkék szállnak, 

Utolsó kortyát isszák, az elmúló nyárnak. 
Szellők szárnya csípőssé vált, a napsugár gyenge, 

A nyár virágpor zászlaja mélyen leeresztve. 
Mint a hold fogytak el, az izzasztó napok, 
S királyságuk eljöttét ünneplik a fagyok. 

A természet lassan lehunyja szemét, s takaróját várja, 
Hosszú álma után köszönti majd, a tavasz kis virága. 

    

    

    

 
 

AUGUSZTUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az augusztus 29-én tartott soros ülésen első 
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között hozott 
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 
 
87/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozatával a 
képviselő-testület a „DAOP-5.2.1/C-11-2012-0004 
azonosító számú, „Sarkadkeresztúr település 
szennyvízkezelésének fejlesztése” című projekt 
tárgyában a „Bontás és felújítás” tárgyú közbeszerzési 
eljárás során a munkálatok elvégzésére a Veresmester 
Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget 
u. 32.) választotta ki.  A képviselő-testület felkérte 
Csíky Gábor közbeszerzési szakértőt, hogy az 
eredményt hirdesse ki, és a szerződés aláírására a 
képviselő-testület felhatalmazta Bakucz Péter 
polgármestert. A határozat értelmében a szerződés 
aláírásra került. Azóta a beruházás elkezdődött. 

 
 
 

 
 

 
100/2013. (VII.18.) sz. önkormányzati 
határozatával a képviselő-testület 
„Sarkadkeresztúri szennyvíztisztító telep építése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadta, és a munkálatok 
elvégzésével a JUKO Építőipari és Szolgáltatási 
Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) és a Pureco 
Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(1118 Budapest, Rétköz u. 5.) ajánlattevőt bízta 
meg az SBR 
technológia 
kivitelezésének 
szem előtt 
tartásával. A 
határozat-kivonat 
az érintett részére 
megküldésre került.  
 
A mellékelt fotón látható, hogy a 
szennyvíztisztítótelep medencéinek a 
szerelőbetonozása folyamatban van, valamint a 
telep Peckesi-csatorna közötti terület földmunkálata 
is folyamatban van, mely az ásást és az 
összekötőcsövek lefektetését foglalja magában. 
Reményeink szerint, ha ilyen iramban halad a 
beruházás, mint ahogyan elkezdődött, akkor 
november 15-én megtörténhet a műszaki átadás, és 
ezen dátummal kezdődhet a szennyvízhálózat 
kiépítése is.  
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101/2013. VIII.14.) sz. önkormányzati 
határozatában a képviselő-testület az Okányi 
Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézménye 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásra 
érkezett pályázatot véleményezte, melynek értelmében 
Nagyné Nagy Katalin jelenlegi tagintézmény-vezető 
kinevezését támogatta, azzal egyetértett. 
 

102/2013. VIII.14.) sz. önkormányzati 
határozatában a képviselő-testület a „DAOP-5.2.1/C-
11-2012-0004 azonosító számú, 2000 lakos egyenérték 
alatti települések szennyvízkezelésének fejlesztése” 
című projekt, „Sarkadkeresztúr szennyvízhálózat 
kiviteli terv” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 
pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére a 
KÖVITE-PLUSZ Kft. ajánlattevőt 12.000.000.- Ft 
ajánlati árral (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.) 
választotta ki. A határozat kivonat a Csíky és Társa Kft. 
részére megküldésre került. 
 

103/2013. (VIII.14.) számú önkormányzati 
határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy 
2013. szeptember 1-től 6 hónapos próbaidővel Papp 
Hajnalka Sarkadkeresztúr, Ady E. u. 3. sz. alatti lakost 
óvodapedagógusként alkalmazza. 

A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
● 2013. július 13-án került megrendezésre 
községünkben a FALUNAP , amelyről elmondhatjuk 
finanszírozás szempontjából, hogy az önkormányzatnak 
nagyon minimális pénzébe került. Bevételt képezett a 
Sarkadkeresztúrért Közalapítvány 400 ezer forintos 
támogatása, a Sarkadkeresztúrról Elszármazottak 
Egyesülete részéről érkezett támogatás 100 ezer forintos 
támogatása, Bakucz Péter polgármester vállalása (500 
ezer forint), Ásós Géza vendéglátós 100 ezer forintos 
bérleti díja, tombolabevétel 180 ezer forint, a 
Sarkadkeresztúri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
70.800 forintos felajánlása, valamint név nélküli 
felajánlás 120 ezer forintos támogatása. Egyéb 
csatornán érkezett támogatás 2 db növendék 
szarvasmarha, melyből a megvendégelés történt 
szombat délben. Bevételt képezett még az árusok által 
fizetett helypénz: 33.000.- Ft.  
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy általános, nagy 
köszönetet mondjak mindazon magánszemélyeknek – 
akik névvel, vagy név nélkül -, önkormányzatai 
dolgozóknak, közfoglalkoztatottaknak, szervezeteknek 
– Egyesületeknek, Alapítványoknak, Nemzetiségi 
Önkormányzatok -, akik akár természetbeni, akár 
anyagi támogatást, vagy kétkezi munkát biztosítottak a 
falunap sikeres megvalósításában. Ezúton külön 
köszönetem szeretnék kifejezni a Napközi Konyha 
dolgozóinak és az ott dolgozó közfoglalkoztatottaknak 
a falunapi megvendégelésben és főzésben vállalt 
áldozatkész munkájukért.     
 
● A korábbi döntéseknek megfelelően Kötegyán 
községgel megálmodott szociális társulás megindítása 
szeptember 1-jével elkezdődhet, ugyanis szeptember 1-

től a szociális feladatokra működési engedéllyel 
rendelkezünk. Egyetlen egy dolog negatívuma van 
jelen pillanatban, ami igazából Kötegyán községet 
érinti, hogy a kistérség által működtetett házi 
segítségnyújtást ők nem tudják szeptember 1-jével 
elindítani, mivel nekik ezt szakhatósági 
felülvizsgálatnak kell alávetni. Így előre láthatóan 
ők erre a szakfeladatra január 1-től kaphatnak 
normatívát. 
 
● Augusztus 8-11 között megrendezésre került a 
Keresztúr Nevű Települések Találkozója 
Murakeresztúron. Községünket 25 fős delegáció 
képviselte, a találkozón Illich Ferenc 
sarkadkeresztúri fafaragó otthagyta névjegyét, a 
házigazda részére az „Ezüst gerle” névre hallgató 
fafaragását nyújtotta át, melyet ezúton köszönünk 
neki.  
 
● A „belvízrendezés az élhetőbb településekért” 
projekt mérföldkőhöz érkezett a mai napon. 
Településünkön a 16 másik érintett település közül 
zászlós hajóként elsőként indult meg a műszaki 
átadás és átvétel. Kisebb utómunkálatok még 
szükségesek a projekt kapcsán, de elmondható, 
hogy mintegy 99 %-os készültségről beszélhetünk. 
Bízunk benne, hogy a végleges átadást követően 
ezen beruházás eléri célját. 
 
Második napirendi pontként a képviselő-testület 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. I. félévi 
költségvetéséről és az adóbevételi terv teljesítéséről 
szóló beszámolókat.  
 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése az I. 
félévben 42.106.000.- Ft-tal növekedett, így a 
költségvetés főösszege 394.235.000.- Ft-ra 
módosult. Ebből: működési költségvetés: 
342.267.000.- Ft., felhalmozási célú költségvetés: 
51.968.000.- Ft. A költségvetés kiadási 
előirányzatának teljesítése 167.615.000.- Ft. 
Bevételi előirányzat teljesítése: 181.334.000.- Ft. 
Kiadás:  42.52 %, Bevétel: 46.00  %, Személyi 
juttatás kiadása:   42,41  %, Dologi és egyéb folyó 
kiadás: 29,25  %.  
 
Tájékoztató a 2013. I. félévi adóbevételek 
alakulásáról: 
       ezer forintban 
Adónem megnevezése Éves 

előírás 
Tényl. 
bevétel 

Telj. 
% 

Kommunális adó 3.086 2.141 69,4 
Iparűzési adó 6.046 1.641 27,1 
Gépjárműadó 5.647 3.696 65,4 
-saját költségvetésnek  1612  
-MÁK-nak  2.084  
Késedelmi pótlék - 68 - 
Ö s s z e s e n : 14.779 11.242 76,06 

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta. 
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A bejelentések között a képviselő-testület megtárgyalta 
az Óvoda Pedagógiai Programját, valamint döntött arról, 
hogy az óvodában fejlesztőpedagógusként Csotyéné 
Baráth Erzsébet pedagógust alkalmazza.  

 
 

Nyári táborok Sarkadkeresztúron 
Az „Együtt a gyermekeink jövőjéért” – a Sarkadi 
Kistérség integrált programja keretein belül az idén 
nyári táborokat szervezett a gyermekek számára. 
Sarkadkeresztúron négy turnusban folyt a táboroztatás. 
Három az iskola keretein belül zajlott, egy hétre pedig 
az Ifjúsági Ház adott helyet a családsegítő 
közreműködésével. Első héten az első, második 
osztályosoknak, második héten a harmadik, negyedik 
osztályosoknak, harmadik héten vegyes korosztályú 
csoporttal, negyedik héten pedig az ötödik, hatodik 
osztályosok vehettek részt. Az étkezés során a gyerekek 
önállóan készíthették el maguknak a tízórait, uzsonnát. 
Nagy örömmel fogadták, és válogattak a kihelyezett 
étkek közt. A finomságok sem maradtak el: süti, 
jégkrém, üdítő. A táborban a gyerekek sok érdekes 
főként kézműves dolgokat próbálhattak ki, amit a nyár 
folyamán otthon is el tudtak készíteni testvérekkel, 

szülőkkel. A 
foglalkozások 

kiválasztásánál 
figyelembe vettük a 

gyermekek 
életkorát és annak 

megfelelően 
állítottuk össze a 

programokat, 
melyek az alábbiak 
voltak: aszfaltrajz, 
só-lisztgyurmázás, 
plakátkészítés 
(festés), festés 
kézzel-lábbal, 
üveg- és 
kavicsfestés, ragasztási technikák, grízzel, mákkal 
képek készítése. Ezen kívül különböző mozgásos 
tevékenységgel frissültek a gyerekek: kosárlabda, 
kézilabda, tollas, trambulin, kötélmászás. A 
sportcsarnokban sokféle lehetőség adódott. Az iskola 
udvarán a kisebbek nagy szeretettel használták a 
játszóteret, két foglalkozás között. Egy-egy órában 
lehetőség volt az informatika teremben, számítógépes 
játékra is. A tábor egy napján a védőnő egy órában 
előadást tartott a gyermekeknek az egészséges 
életmóddal kapcsolatban. Nagyobbak megnézték, és ki 
is próbálhatták az újraélesztés technikáját. Az 
érdeklődők választ kaptak a feltett kérdésekre is. A 
közös táborértékelők és az elégedettségi lapok kitöltése 
alapján elmondható, hogy a gyerekek jól érezték 

magukat, örömmel érkeztek reggel és vettek részt a 
foglalkozásokon, játékokon. A saját készítésű 
„műveket” pedig haza lehetett vinni. 
                                   Kóra Kinga, Zahorecz Tünde 
 

Káptalanfüredi tábor  
Az egész éves jó tanulmányi eredményünk 
jutalmaként részt vehettünk egy 6 napos táborban a 
Balatonnál. Programjaink között szerepelt: 
Vizibiciklizés, hajókázás, séta a Tihanyi Apátságba, 
fürdés a magyar tengerben. Voltak diákok 
Okányból, Sarkadról, Kötegyánból, Méhkerékről, 
Zsadányból, Gesztről, Mezőgyánból. Nagyon jó kis 
csapat jött össze, sok barátot találtunk közöttük. 
Sokat nevettünk, keveset aludtunk, jól éreztük 
magunkat. A jó szórakozásért köszönetet kell 
mondanunk a minket kísérő felnőtteknek is, akik 
mindig vicces időtöltést találtak ki számunkra. 
Reméljük jövőre is lesz ilyen lehetőség és tudnak 
majd a mi iskolánkból is menni gyerekek.  

      Kónya Vivien, Hajzer Imre, Képe Tibor  
        8. osztályos tanulók. 

 

Színész és filmrendezési tábor 
Az elmúlt nyár igen eseménydús volt Okányban. 
Színész – és Filmrendezési tábort rendeztek a helyi 
és a sarkadkeresztúri gyerekek és fiatalok számára. 
Iskolánkból tanuló vett részt. A 2 hetes időtartam 
alatt kemény munka folyt, persze mellette elfért  a 
szórakozás is. Olyan neves művészek fordultak 
meg mint Rubold Ödön és Halász Sándor. Aki 
odafigyelt és részt vett a feladatokban, 
megismerhette mind a színészi, mind a rendezői 
mesterség alapjait. Sok hasznos tanáccsal lettünk 
gazdagabbak, melyeket a tanórán is tudunk 
alkalmazni. Munkánk gyümölcsét bemutattuk az 
idei Okány Kupán, nagy sikert aratva. A tervek 
szerint jövőre folytatódik ez a rendezvény, reméljük 
többen ott lehetünk majd. 
                       Sarkadkeresztúri tanulók nevében:  
                           Sárosi Vanessza 8. osztályos tanuló 
 

Tanévkezdés 
2013. szeptember 2-án 102 fővel indult a 
2013/2014-es tanév. Az első osztályosok nagy 
izgalommal várták az iskolakezdést. Az alapítvány 
kis ajándékkal kedveskedett nekik.  
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KÖSZÖNET a véradóknak 
 „Az a kis szúrás, ami ér 

semmi, ahhoz képest, mint 
amekkora segítséget nyújt 

MÁSOKNAK…” 
 
A 2013. szeptember 10-én, kedden 800- 1200 óráig 
megtartott véradáson, 32 fő vett részt. 
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik önkéntesen adtak 
vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, 
hogy segíthettek embertársaikon. 
A legközelebbi véradás: 
2013. december 3-án, kedden 8-12 óráig lesz 
megtartva! 
 

Pályázat 

A Kölcsey Ferenc Alapítvány 
pályázatot hirdetett a hazai 
közművelődési könyvtárak 
számára, hogy könyvadománnyal 

támogathassák a határon túli magyar 
testvérintézményüket. 
A „Testvérkönyvtár-segítő program”- címmel 
meghirdetett pályázaton Cséffa település könyvtári 
állományának fejlesztésére a Sarkadkeresztúri Községi 
Könyvtár is megméretteti magát. A pályázat beadási 
határideje szeptember vége. Eredményhirdetés október 
végén várható. 
 

Erdős Norbert: Új lendülettel a 

közigazgatásban 
 

„Új lendület a közigazgatásban” 
névvel szemléletformáló kampányt 
indul. A bürokratikus szürkeség 
levetkőzésével emberbarát, hatékony 
és egyszerű ügyintézés valósul meg, 
mely nem alárendelt pozícióba 
kényszeríti az állampolgárokat, 
hanem az ő igényeiket alapul véve 
nyújt szolgáltatást. A kampány célja 
a közigazgatás új arcának 

megmutatása, a fiatalok motiválása és a 
közmegelégedettség növelése – tájékoztatott Erdős 
Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.  
– Olyan államot építünk, amely valóban a közjó 
szolgálatában áll, s nem bürokratikus lépcsőkoptatással 
egybekötött türelemjáték, és nem is a magánérdek 
szolgálatában áll, hanem a közjót mozdítja elő – mondta 
a kormánymegbízott. – Szükség van egyfajta 
szemléletformálásra is, hiszen a közigazgatás – nem 
véletlenül – az emberek fejében még mindig szürke, 
bürokratikus intézményként él. A közigazgatás nem 
fékje, hanem motorja az állam működésének. Az 

életszerű és egyszerű ügykezelés által a 
közigazgatást, mint szolgáltatást kívánjuk 
működtetni. A jó állam érzékeny az állampolgárok 
ügyeire. Nem igaz, hogy a fiatalok nem kellően 
motiváltak. A fiatalok számára az új közigazgatás 
karrierlehetőséget és egy biztos, jó csapatot kínál. 
Ugyanakkor megbecsüljük a már évek, évtizedek 
óta a rendszerben dolgozókat, és számukra 
támogatást, továbbképzést biztosítunk. 
 
Erdős Norberttől megtudtuk: a hivatalokat 
akadálymentesítik, a siketek és nagyothallók, 
valamint a vakok ügyintézését optimalizálják. 2010. 
szeptember elseje óta grandiózus szervezeti 
integráció zajlott le. Mindez a regionális hivatalok 
megyésítésével és az önkormányzatok feletti 
törvényességi ellenőrzéssel vette kezdetét, s az idén 
októbertől fokozatosan és folyamatosan nyíló 
kormányablak-rendszerrel zárul majd. A rendszert a 
már megnyílt kormányablakokon tesztelik, ahol az 
ügyfelek 98 százalékban pozitív élményekről 
számolnak be az ügyintézés során.  
A Békés Megyei Kormányhivatal felettes szerve, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
álláspontja szerint a kormánymegbízotti pozíció 
létrehozásával nagyban egyszerűsödött az 
egységesített hivatalok koordinációja. Sőt, a 
kormányhivatalok, kormánymegbízottak az 
egységesítésen kívül maradó szakigazgatási szervek 
koordinálását is végzik. A járási rendszer 
bevezetésével az ügyintézést közelebb kívánták 
vinni az állampolgárokhoz, ide került a jegyzői 
hatáskörök 40 százaléka is. A jegyzői feladatok 
ellátására jött létre az ügysegédi rendszer, hogy ne 
csupán a járási székhelyeken, de kistelepüléseken is 
lehetőség nyíljon az ügyintézésre. Az ügysegédek 
segítik az ügymenetet, tájékoztatnak és továbbítják 
az állampolgárok kérelmeit a járási hivatal felé.  
 

MENETREND VÁLTOZÁS 
 
A Körös-Volán tájékoztatása szerint tájékoztatjuk 
Tisztelt Olvasóinkat, hogy 2013. szeptember 1-től 
a Budapest – Gyula autóbuszvonal módosulni 
fog. A módosítás értelmében a budapesti eljutást 
biztosító járat 7.33 órakor érkezik 
Gyomaendrőd vasútállomásra és átszállást 
biztosít a Gyomáról Budapestre 7.48 órakor 
induló vonatra. A hazautazást biztosító járat 
16.25 órakor indul Gyomaendrőd 
vasútállomásról, és átszállást biztosít a 
Budapestről 14.10 órakor induló, Gyomára 16.11 
órára érkező vonattól. A módosítás összhangban 
van a párhuzamos közlekedési felszámolást és a 
közösségi közlekedés hatékonyságának javítását 
célzó kormányzati törekvésekkel. Az utasoknak 
ezután át kell szállniuk a Budapestre történő 
utazáskor, de ehhez mintegy egy órás eljutási 
időcsökkenés párosul. Az átszállás egy 
akadálymentesített állomáson fog megvalósulni. 
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Hamarosan induló kezdő angol nyelvi képzések  
                            itt helyben, 
                        lakóhelyünkön  
      a TÁMOP 2.1.2 projekt keretén belül 
                        felnőtteknek. 
90 (heti 2X3) órás foglalkozások mindössze 

                     1.800 Ft-ért. 
 

                  10-12 fős csoportok; 
a tananyag a kommunikáció fontosságára épül, és 

gyakorlati témákat dolgoz fel; 
tankönyv, a munkafüzet és CD biztosított; 

az órák interaktívak; 
Érdeklődni, jelentkezni: 

            Széplaki Andrea 
                 Telefon:  

     +36-30-621 88 57;  +36-30-553 69 75 
                    E-mail: andrea.szeplaki@peregrum.hu 
                                          elérhetőségeken. 

 

TRAFIK NYITVA TARTÁSA 
 

Hétfőtől péntekig 
6.00 – 18.00 

Szombat: 6.00 – 12.00 
Vasárnap: 8.00 – 12.00 

 
Várjuk kedves vásárlóinkat! 

                                 Szappanos Gáborné vállalkozó 
 

Tanulmányút 
 

A Sarkadkeresztúri Román Nemzetiségi 
Önkormányzat  

2013. augusztus 28-31. közötti romániai 
tanulmányi útja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kirándulók csoportja 

Útvonal: Kolozsvár- Marosvásárhely – Segesvár- 
Székelykeresztúr – Székelyudvarhely - Farkaslaka – 
Korond – Parajd – Szentegyháza – Madarasi 
Hargita 1801 méter. 
Farkaslaka Jézus kilátó 980 méter magas. Parajd 
sóbánya. Farkaslaka – fazekas műhely. Segesvár – 
Ortodox templomban esküvő megtekintése. 
Segesvár – Vár. Madarasi Hargita csúcs 1801 méter. 
Székelyudvarhely – Főtér – Szoborpark – 
Templom. Marosvásárhely – Főtér – Bólyaiak 
szobra – Egyetem. Kolozsvár – Ortodox Katedrális 
– Opera.                                                                                                                             
     

HUMOR 
 
Éjszaka egy pizsamás férfi rohan be a rendőrségre 
és elkezd kiabálni: 
- Segítség, segítség, jöjjenek gyorsan, az anyósom 
felakasztotta magát! 
- És levágta már? - kérdi a főkapitány. 
- Hová gondol, hiszen akkor még élt! 
 
- Mi lesz, ha Aladdin tonicot tölt az olajlámpájába? 
- ??? 
- Dzsinn-tonic. 
 
- Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés? 
- Mint a villám! 
- Olyan gyorsan? 
- Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik. 
 
Anyós a halálos ágyon: 
- Jaj, meghalok... jaj, végem van, meghalok! 
Felnéz a plafonra: 
- A plafont meg le kéne festeni!. 
Mire a vő: 
- Anyuka, egyszerre csak egy dologra 
koncentráljon! 
 

KRÁTER SÜTI 
 
Hozzávalók: 
2cs tejszínes puding, 9 dl tej, 5 ek cukor, 5 db tojás, 
25 dkg porcukor, 1 dl tej, 1 dl étolaj, 25 dkg liszt, 2 
ek kakaó, 1 cs sütőpor, fél liter tejföl, 4 ek porcukor. 
 
Elkészítés: 
1 lépés: 2 cs vanília pudingot, 9 dl tejjel, 5 ek 
cukorral megfőzünk. 
2. lépés. 5 db tojás sárgáját 25 dkg porcukorral 1 cs 
vanília cukorral, 1 dl tejjel habosra keverünk. 
Hozzáadunk 1 dl étolajat, 25 dkg lisztet, 2 ek 
kakaót, 1 cs sütőport, és a tojások felvert habját. 
Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük.(sütőpapírral is 
bélelhetjük). Vizes kiskanállal rászaggatjuk a kihűlt, 
kemény pudingot, és megsütjük. 
3. lépés. Fél liter (egy nagy) 20%-os tejfölt 4 ek 
porcukorral és egy vanília cukorral elkeverünk, és a 
forró süteményre öntjük. 
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Tanácsok: 
Közepes tepsibe kerüljön. A barna tészta kráterszerűen 
kiemelkedik a puding körül. A tetejére forrón kerülő 
cukros tejföl, megdermed. 
Elkészítési idő: 40 perc.  
 

LILAHAGYMÁS TÚRÓKRÉM 
 
Egyszerű és gyors vacsora készült. Lilahagyma és friss 
(meleg) kenyér társaságában rendkívül gyorsan fogy!  
Hozzávalók:  
25 dkg (tehén) túró, 1 kis fej lilahagyma apróra vágva,  
3-4 ek tejföl, 2 ek petrezselymes olaj (vagy egy fél 
csokor petrezselyem aprítva), 1 főtt tojás, 1 ek citromlé,  
só  
Elkészítés:  
Az összes hozzávalót botturmix segítségével 
összekeverjük és lilahagyma-szeletekkel valamint friss 
kenyérrel tálaljuk. 

Jó étvágyat!  
 
 

                                                                                 
Szabad Generáció 

Alapítvánnyal a testi-lelki egyensúly 
megteremtése érdekében, egészségre nevelő 
és szemléletformáló komplex programok. 
 
A sarkadkeresztúri Szabad Generáció Alapítvány 2012-
ben „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok-lokális színterek” címmel pályázatot nyújtott 
be. A pályázat 9.973.740.- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert egészségre nevelő programokra. A 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0802 pályázat fő irányadója 
az egészségesebb táplálkozás, a rendszeres mozgás, 
egészségügyi állapot felmérés kiváló, széles körben 
tapasztalt szakemberekkel. Célunk, kézzelfogható tudás 
átadása a mindennapi életben a fiatalok és idősebbek 
számára egyaránt, egy egészségesebb élet 
beillesztéséhez. Sport, mozgás, egészség ez a három szó 
mely meghatározza a Szabad Generáció Alapítvány 
mindennapjait. 
 
Az éves programsorozaton megrendezésre kerül: 
 

- Klubfoglalkozás /főzőtanfolyam/ 
- Sportfoglalkozás /jógatanfolyam/ 
- Túra /gyalog/ 
- Biciklitúra 
- Rajz, plakátverseny 
- Egészséghét /orvos-betegtalálkozó/ 
- Egészségnap /állapotfelmérés/ 
- Előadás 
- Csoportfoglalkozás /életviteli tanácsadás/ 
- Vetélkedő /játékos családi/ 
- Interaktív kiállítás 

 
A program megvalósítása jelentősen hozzájárul 
megbetegedéseket befolyásoló tényező csökkentésében. 

A Szabad Generáció Alapítvány a lakosságot 
szeretné meg örvendeztetni, segíteni egészségük 
megőrzésében a dolgos hétköznapokban is. 
 
Elérhetőségeink: www.szga.hu    Tel.: 06-30/239-
3202 

 

 
 
 
  
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

            A szeptember 11-én tartott előadás 
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            Elmentél tőlünk a csillagok felé, 
       Aranyló csillagpor hull már a lábaid elé. 
   Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé, 
         De szívünkben emléked élni fog örökké! 
 
 

 Köszönetnyilvánítás 
     
         Fájó szívvel 

               mondunk köszönetet         
                mindazoknak, akik 
 

              Károlyi Mihály 
     
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 53. sz.  
                       alatti lakos 
          temetésére eljöttek, sírjára a 
    kegyelet és a tisztelet virágait helyezték, 
             fájdalmunkban osztoztak. 
 
           Felesége, lányai, vejei, unokái, 
             testvére és a gyászoló család. 
 
 
 
 
 
 
 
   Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
   csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. 
  Bennünk él egy arc, és végtelen szeretet, 
  amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet. 
  Hiányodat feldolgozni nem lehet,  
  Csak próbálunk élni nélküled! 
 
 

                 MEGEMLÉKEZÉS                                                        MEGEMLÉKEZÉS                                                        MEGEMLÉKEZÉS                                                        MEGEMLÉKEZÉS                                                            
 
             SEBESTYÉN JÁNOSNÉ 

(Szabó Mária) 
            volt Sarkadkeresztúr, Ady E. u. 6. sz.  
                                alatti lakos 
                             
             halálának 2. évfordulójára. 
 
                      Szerető férje: János, 
                gyermekei: Marcsi és Jancsi, 
                        unokája: Szabika 
   édesanyja, anyósa, testvére és az egész család.  
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálesetek: Károlyi Mihály (1947), Rácz 
Mihály (1934), Szabó Imréné (Szőke Mária 
1935), Huszár Benedek (1931). 
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: Piriczky Gábor és Kiss Alexandra 
lánya Zoé Kiara, Tölcsér Zsolt és Győrfi 
Nikoletta lánya Viktória. 
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot 
kívánunk gyermekük felneveléséhez. 
 

 

Közeleg a tél, itt a trükkös 
faárusok idénye! 

Trükkök tömegével verik át a 
megrendelőket a tüzelős csalók. 

 
Elkövetési módszereik jellemzői a következők:  
A tüzépi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” 
minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési 
újságokban. Csak egy telefonszámot adnak meg a 
hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában 
helyszínre szállítással vállalják. 
• A járm ű platóján még tíz mázsa a tüzelő, 
udvaron leborítva már csak ennek a fele. A laikus 
vevő még csak becsülni se tudja, hogy valóban annyit 
kapott-e, amennyit megrendelt. 
Nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki. 
• A vásárlás során – nagyobb címletű 
bankjegyből vissza kell adni – kifigyelik, hol tartja a 
gyanútlan házigazda a pénzét és a figyelmét elterelve 
(vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek) 
megszabadítják tőle.  
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?  
• Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál 
jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges 
bizalmatlanságukat az árusokkal szemben. 
• A megrendeléskor előre egyeztessenek 
időpontot a kiszállításhoz, és lehetőség szerint kérjék 
valamelyik szomszéd vagy rokon segítségét, aki jártas 
a tüzelőanyagok vásárlásában. 
• Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli tüzép 
telepen és csak azután fizessenek, amikor mindent 
rendben találnak. 
• Legyenek óvatosak és otthonaikba ne 
engedjenek be idegeneket, így nem válhatnak trükkös 
tolvajok áldozatává. 
 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzata Felelős szerkesztő: Dr. Tóth 
Albert jegyző. Szerkeszti: Czégény Lajosné. A 
Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási száma: 
2.2.4/338/2/2002. 
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„Itthon vagy –  
  Magyarország szeretlek” 

  Önkormányzatunk csatlakozott a fenti elnevezésű országos  
          rendezvényhez, így a programsorozat keretében  
    2013. szeptember 28-án szüreti bál kerül megrendezésre.  
   A programtervezet szerint a szüreti bál felvonulással indul  
          – csikósokkal, néptáncosokkal, fogatokkal,  
     helyi érdeklődőkkel, majd a rendezvénytéren zenés,  
                      batyus mulatsággal folytatódik,  
      és 2013. szeptember 29-én máglyagyújtással zárul.  
 

Tervezett program: 
 

                          2013. szeptember 28. 
                                       15.30 Gyülekező: a benzinkút mögötti téren  
                                       16.00 Indulás: a következő megállóhelyeken  
                                                 néptáncosok műsora 
                                      - benzinkút, 
                                      - régi I. Óvoda, 
                                      - Községi Könyvtár 
                                      - Vadászház 
                                       17.00 Rendezvénytéren zenés mulatság  
                                       Szilágyi Zoltán és Varga Gábor közreműködésével 
 

                           2013. szeptember 29. 
                           20.00 Gyülekező: a sportpályán 
                                             21.30 Máglyagyújtás 
 
                         Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
                                                                Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
 
 
 
 

 


