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Dsida Jenő

Ősz
Mért van, hogy a szívem
Csupa, csupa bánat? Siratom halálát
A gyönyörű nyárnak.
Siratom halálát
A hulló levélnek,
Lassú hervadását
A virágos rétnek.
Siratom halálát
Égő forró könnyel...
...Csicsergő madárdal
Tavaszi virággal
Csak még egyszer jöjj el!

SZEPTEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szeptember 26-án tartott soros ülésen első
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg.

is képviselte magát, ahol a közfoglalkoztatási
programjaink, és azok termékei kerültek kiállításra
és bemutatásra.

108/2013.
(VIII.29.)
számú
önkormányzati
határozatában a Képviselő-testület határozatával
eldöntötte, hogy az óvodában történő fejlesztő
pedagógiai ellátás feltételeinek biztosítása érdekében az
óvodai szakfeladat terhére Csotyéné Baráth Erzsébet
fejlesztőpedagógussal 2013. szeptember 1-től 2013.
december 31-ig megbízási szerződést köt.
109/2013.
(VIII.29.)
számú
önkormányzati
határozatával a képviselő-testület az Óvoda Intézmény
Pedagógiai Programját elfogadta.
A két testületi ülés között történt fontosabb
események és döntések:
● 2013. szeptember 11-én a Könyvtárban a Szabad
Generáció Alapítvány projektnyitó rendezvényén az
Alapítvány vezetősége beszámolt arról, hogy közel 10
millió forintot nyert, melyben közreműködő partnerként
megjelenik az önkormányzat. Ezúton gratulálunk a
kuratóriumnak a sikeres pályázathoz.
● Békéscsabán került megrendezésre a Békés Megyei
Kormányhivatal szervezésében a Közfoglalkoztatottak
kiállítása és vására. Ezen a rendezvényen településünk

● A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”
program keretén belül Sarkadkeresztúr község
zászlós hajóként elsőként adta át műszakilag a
beruházást a 16 település közül. Az elmúlt hetekben
Kondoroson több ülés lefolytatására került sor,
mivel két település (Békés és Gyomaendrőd)
vonatkozásában
problémák
vannak.
Ebből
kifolyólag a mi szemszögünkből hozzávetőlegesen
mintegy 4 millió forint van elakadva az irányító
hatóságnál.
Ha a két település esetében előrelépés nem
következik be, akkor a támogatási szerződés
módosításra kerül, mely alapján még később
fogunk a pénzünkhöz hozzájutni.
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Második napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta az önkormányzati közös hivatal
működéséről szóló beszámolót, melynek előterjesztője
Bakucz Péter polgármester volt. A beszámolóból a
következőket tudhatjuk meg:
„Ahogyan az ismeretes a képviselő-testület előtt
jogszabályváltozás és testületi döntések alapján 2013.
január 1-től Sarkadkeresztúri Közös Hivatal néven
működik a Polgármesteri Hivatal – Sarkadkeresztúr
község (gesztor) és Kötegyán község (kirendeltség)
települések vonatkozásában. Az eltelt időszakról
elmondhatjuk, hogy az Alapító Okiratnak, valamint a
jogszabályi előírásoknak megfelelően működik a
Hivatal. Sajnálatos módon a Hivatal finanszírozására
vonatkozóan jogszabályi változás nem történt, így az
állam által meghatározott támogatás érkezik (továbbra
is) a jogszabályi 8,89-es elismert létszám függvényében.
Az állami normatíva – szintén meghatározottak alapján
kerül szétosztásra a gesztor és a kirendeltség között.
(Megjegyezni
kívánom, hogy a
finanszírozás
vonatkozásában várható változás, ugyanis állami
szinten megkérdezésre kerültek az Önkormányzatok,
valamint ezzel egyidejűleg a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége is megkeresett bennünket, akinek szeptember
30-ig kell adatot szolgáltatnunk, aki képviselve az
önkormányzatokat fog tárgyalásokat folytatni az
illetékes
Minisztériummal
a
finanszírozás
módosításának ügyében.) A két település közötti
megállapodásnak
megfelelően
két
átdolgozó
köztisztviselő dolgozik mindkét hivatalban – jegyző,
pénzügyi vezető. A január 1-i állapot alapján a két
hivatalban 13 köztisztviselő kezdte meg munkáját,
melyből év közben egy fő már nyugdíjba vonult,
valamint bő egy hónapon belül szintén egy köztisztviselő
nyugállományba vonul (mindkettő Kötegyánban).
Mindezek mellett szintén Kötegyán vonatkozásában két
köztisztviselő szüneteltetett jogviszonyban áll - Gyes,
melyből egy fő időközben anyakönyvezetői tanfolyamra
beiskolázásra
került
–
Kötegyán
község
Önkormányzatának pénzügyi terhére. A hivatal/ok/ban a
közigazgatási feladatok ellátása mellett, a lakosság
ügyeinek intézése – mondhatni a lakosság kiszolgálása
is folyik, mellyel a Tisztelt Képviselők, valamint a két
település lakossága nap, mint nap szembesülhet.”
A harmadik napirendi pont keretében Diósi Károlyné
élelmezésvezető a Konyha tevékenységéről szóló
beszámolót terjesztette a képviselő-testület elé: „A
konyha 2006-ban történő felújítása, majd az ebédlő és
kiszolgáló
helyiségek
2008-ban
befejezett
akadálymentesítése óta megfelelő körülmények között
történik az étel előállítás és egyben, a kiszolgálás is, bár
az eltelt időszak újabb feladatokat is felszínre hozott az
állagmegóvás szintjén. Alapelv, hogy a nyersanyag és az
elkészített étel, valamint a takarítási hulladék útja nem
keresztezheti egymást. A minőségbiztosítás ma már
követelmény, hiszen a jó minőségű szolgáltatással
bizalmat keltünk az étkezőkben, mellyel piaci
részesedést szerezhetünk, ami későbbiekben bevétel
növekedést eredményez.

Az étkezés minőségének „fokmérője” az élelmezési
szolgáltatást igénylők pozitív, negatív visszajelzései.
A partnerek - konyhaüzem és étkezők - igényeinek
és a lehetőségeinek összehangolása, igényeinek
felmérése, a konstruktív javaslatok feldolgozása, a
nem
hivatalos
tájékoztatási
hierarchia
megszüntetése fontos és aprólékos feladat. Ennek
érdekében napi kapcsolatban vagyunk az óvodával,
az iskolával, az Idősek klubjával és természetesen
az ebéd előfizetőkkel. Észrevételi dobozt helyeztünk
ki a konyhán annak érdekében, hogy az étkezők
visszajelzéseiket könnyebben illetve egyszerűbben
eljuttathassák az illetékesekhez…
Elmondható, hogy a napközi konyha az
önkormányzat és tagintézményei, közoktatási
intézmények, valamint civil és társadalmi
szervezetek
által
szervezett
eseményeken
képviselteti
magát,
felkérések
alapján
magánszemélyek családi összejövetelit bonyolítja.
Ezekkel
kapcsolódó
étkeztetési
feladatait,
lehetőségeihez mérten, maximálisan igyekszik
teljesíteni…
A személyi feltételek tekintetében a konyhán 3 fő
szakképzett személyzet dolgozik: 1 fő szakács, 1 fő
konyhalány, 1 fő élelmezésvezető. Közhasznú
munkavégző: 1 fő szakképzett szakács, 2013.
szeptember 01-től 1fő szakácstanuló tölti nálunk
szakmai gyakorlatát. Elengedhetetlen a folyamatos
és lehetőség szerint hosszabb távon alkalmazott
közhasznú munkaerő alkalmazása a konyhai
kisegítők és a takarítók munkakörének betöltéséhez.
A Napközi Konyha a tevékenységéhez szükséges
élelmiszereket több forrásból szerzi be. A beszerzés
során jellemző és domináns a szállítási
szerződéseken alapuló nagykereskedelmi vásárlás.
Zöldség és gyümölcs felvásárlására lehetőség van a
helyi őstermelők által kínált termékekből.
Követendő tendencia a helyben előállított
alapanyagokból, helyi lakosok étkeztetésének
megvalósítása. Jelentős zöldség beszállító az
önkormányzat, hónapos retek, zöldborsó, burgonya,
főzőtök, karalábé, vöröshagyma került felhasználására, amit a konyhakerti zöldségtermesztő
program keretein belül állítottak elő. Az ősz
folyamán jelentős káposzta mennyiséget fogunk
még átvenni a konyhakertből, ezt további
feldolgozás után, (savanyítás) tartósított formában
szeretnénk felhasználni.
A konyha maximális főzőkapacitása 350 adag,
jelenleg napi 200 adag étel készítése a jellemző, az
óvodás és iskolás korcsoport étkezői létszáma a
gyermeklétszám csökkenésével arányos, viszont az
idősek, és a szociálisan rászorulók körében egyre
többen
élnek
az
étkezési
szolgáltatás
lehetőségével…”
A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
******
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A bejelentések között a képviselő-testület megtárgyalta
a bejáró általános iskolások bérlettérítésével kapcsolatos
kérelmet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
Okányi
Általános
Iskola
Sarkadkeresztúri
Tagintézménye részéről érkezett bejáró tanulók
bérlettérítésével kapcsolatos kérelmet nem támogatja.
Annak összege a 2013. évi költségvetésben be van
ugyan tervezve, de miután az önkormányzatnak az
intézményfenntartás nem kötelezően ellátandó feladata,
így erre állami támogatás nem érkezik, annak kifizetése
az önkormányzati bevétel terhére történik. Fentiekre
tekintettel döntött úgy a képviselő-testület, hogy az
önkormányzat pénzügyi és költségvetési helyzete nem
teszi lehetővé a támogatás folyósítását.
A képviselő-testület a bejelentések között döntött arról,
hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 4. §. (2)
bekezdésére tekintettel a Fürst Sándor és Mező Imre
utcákra vonatkozóan az alábbi közterület elnevezést
Fürst Sándor utcáról Csokonai utcára, a Mező Imre
utcáról Mező utcára módosítja. A lakossági megkeresés
nem vezetett eredményre, összesen 4 db visszajelzés
érkezett a megadott időpontig, ebből:
- a Fürst Sándor utcára vonatkozóan: Hársfa 1 db és
Csokonai utcára érkezett 2 db,
- a Mező Imre utcára pedig 1 db Mező utca elnevezésre
javaslat. Az érintett lakosok hatósági okmányának
cseréje (lakcímigazolvány) ezen változást követően
illetékmentesen fog megtörténni az Okmányiroda által.

Sándor, az egyik legismertebb magyar betyár,
születésének 200. évfordulója volt. A gyerekeknek
10 akadálypályán keresztül kellett betyárkodniuk,
vegyes csapatokban. Így minden csoport egyenlő
eséllyel indulhatott a versenyben. A felsős
csapatkapitányok nagyszerűen terelgették a
kisebbeket, nagyon fegyelmezetten viselkedtek az
egész nap folyamán. A következő megmérettetések
voltak: mocsárjárás, szabadulás várfogságból,
nótaverseny, fokos dobás, ágyúzás, patkódobás,
célba dobás, ostorcserdítés, bottartás, batyuhajítás.

Zene világnapja:
2013. október 1. Az osztályok Julika néni
vezénylésével egy-egy dalt énekeltek el a
többieknek.

BURSA HUNGARICA
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat megjelentette felhívását a
felsőoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak nappali tagozaton tanuló – sarkadkeresztúri állandó
lakosok. További információ az EPER-BURSA
rendszerben, melyben a pályázók a regisztrációt
követően maguk rögzítik adataikat. Külön
felhívjuk a középiskolai tanulmányaikat ebben
az évben befejező és felsőfokú intézménybe
jelentkezők figyelmét a pályázatra. A
továbbtanulni kívánóknak már most be kell
nyújtaniuk pályázatukat ahhoz, hogy 2014
szeptemberétől
támogatásban
részesíthetők
legyenek, amennyiben felvételt nyernek felsőfokú
oktatási intézménybe.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtás határideje:
2013. november 15.

Akadályverseny:
2013. szeptember 27-én akadályversenyt tartottunk
iskolánkban és környékén, melynek témája Rózsa

2013. október 6-i megemlékezés:
Október 4-én ünnepélyes megemlékezést tartottunk.
A császári haditörvények ítélete alapján 1849.
október 6-án végezték ki Aradon a 13 vértanút,
valamint ezen a napon hajtották végre Pesten gróf
Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott
halálos ítéletet.
„S ők élni fognak, élni mindörökkön…!
(Palágyi Lajos)
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Meghívó
A Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
2013. október 2525-én 17 órakor tartandó
„Bemutatkozik az iskola”
című műsoros estjére.
Helye: Sportcsarnok
Belépő: felnőtteknek: 400.400.- Ft, gyerekeknek: 200.200.- Ft
Tombola:100.
Tombola:100.100.- Ft
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk.
A műsor szünetében büfé üzemel.
Tisztelettel:
az Alapítvány
Alapítvány Kuratóriuma
Kuratóriuma

A nevelési évet szeptember 2-án kezdtük. Ebben az
évben 32 fő a beíratott gyerekek száma. 16-an kis,- és
középsős korúak, 16-an nagycsoportosok. Az első hetek
a beszoktatás időszaka volt. A kicsiknél voltak
sírdogálások, amikor elváltak anyától, de a
nagyobbaknak is vissza kellett szokni az óvodai életbe.
A tavaly még külön csoportba járó gyerekeknek össze
kellett szokni, az év eleje a baráti kapcsolatok
kialakításával telt.
A kedvező időjárásnak köszönhetően
sokat tudtunk kinn
lenni a szabadban. Ezt
kihasználva, ebben az
évben is gyűjtjük a
gesztenyét,
amit

felvásárolnak
tőlünk
25.- Ft/kg áron. A
kapott
összeget
gyermekelőadásra, játékvásárlásra fordítjuk.
Az összegyűjtött őszi
terméseket, faleveleket
a mindennapi barkácsoláshoz is felhasználtuk.
Szeptember 20-án a Sarkadi Rendőrkapitányság nyílt
napot

szervezett a Sarkadi 2. sz. Iskolában. Ezen az
érdekes,
élménydús
rendezvényen
Sarkadkeresztúrról 8 alsó tagozatos általános
iskolás és 4 nagycsoportos óvodás vett részt.

2013. október 7-13. között került sor az Országos
Könyvtári
Napok
eseményeire,
melyhez
csatlakozott a Községi Könyvtár.
Az idei programsorozatok szlogenje: „Könyvtárak
az emberi kapcsolatokért”.
Életkortól és
lakóhelytől függetlenül minden ember számára
nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen
embertársaival, ami mind a társas kapcsolatok,
mind pedig a lelki egyensúly megőrzésének
szempontjából rendkívül fontos.

A hét eseményeit a család, a baráti kapcsolatok, az
egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és
az elfogadás szempontjait szem előtt tartva
igyekeztünk szem előtt tartani. Naponta más-más
témakörhöz kapcsolódva, az egyes korosztályokhoz
közel álló módszerekkel igyekeztünk bemutatni az
emberi kapcsolatok sokszínűségét beszélgetések,
előadások,
rendhagyó
irodalomóra,
íróolvasótalálkozó, kiállítások, közös alkotások, betű
buli játékok, online helyismereti vetélkedő keretei
között.

Október 12-én,
szombaton,
15:00
órai
kezdettel,
a
Békés Megyei
Könyvtárban
vettünk
részt
Hevesi
Imre
koncertjén.
Köszönöm
a
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Községi Önkormányzatnak, hogy az utazást biztosította.
A rendezvények, az összejövetelek, a beszélgetések,
játékok, vidám és hangulatban teltek.

Varga Gábor szolgáltatta. A kilátogatókat szerény
módon megvendégeltük: zsíros kenyérrel, szőlővel.
A kilátogatók jól érezték magukat, a mulatság
éjfélig tartott.
Vasárnap pedig a pályázat értelmében kötelező
programként este tábortüzet gyújtottunk a
sportpályán.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
október 5-én tartotta az Idősek Világnapját. A
jelenlévőket
köszöntötte
Bakucz
Péter
polgármester. A rendezvényt részvételével
megtisztelte Dr. Kovács József országgyűlési
képviselő is. Az időseket a kulturális csoport
versekkel, énekekkel köszöntötte, valamint
nótacsokorral
kedveskedett
Szappanos
Gáborné nótaénekes. A műsort ebéd követte,
melyet Bakucz Péter polgármester és családja
finanszírozott, melyet ezúton köszönünk meg
az egyesület tagsága nevében. A délután jó
hangulatban, zenével, tánccal ért véget.

„Itthon vagy – Magyarország
szeretlek!”
Önkormányzatunk csatlakozott az „Itthon vagy –
Magyarország szeretlek” programsorozathoz, mely
pályázaton 250 ezer forintot nyertünk. Szeptember 2829-én került megrendezésre a Szent Mihály napi szüreti
mulatság. A rendezvény keretében szombaton szüreti
felvonuláson hintósok, csikósok, néptáncosok vettek
részt, ezen
kívül
a
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi
Egyesülete
népdalcsokorral
és
műsorral
készült,
majd
azt
követően batyus bál megtartására került sor a
sportcsarnok előtti téren, ahol a zenét Szilágyi Zoltán és

FEKETE-TÓI KIRÁNDULÁS
Lassan
egy
éve,
hogy
megalakult
Sarkadkeresztúron, az amatőr felnőtt néptánc
csoport. A heti próbák mellet igyekszünk minél
több időt eltölteni egymással, a nyáron több
alakalommal szerveztünk „batyus” szalonnasütést,
illetve október 13.-án lehetőségünk adatott, hogy
egy közös kiránduláson vegyünk részt. Tanulmányi
kirándulás keretén belül sikerült eljussunk, a Körösfekete-tói Vásárra, ahol a sok látni valón kívül, sok
szép ruhát, kalapot is tudtunk vásárolni, ami a
későbbi fellépéseinkhez nélkülözhetetlenek lesznek.
Ezúton szeretnénk megköszöni támogatóinknak
segítségét, hogy kis csapatunk részt tudott venni
ezen az igazán élményben gazdag kiránduláson.
Támogatóink: Sarkadkeresztúr és a Kötegyán
Község Önkormányzata, Bacsa János, Germán
János, Nagyné Bondár Anikó helyi vállalkozók.
Még egyszer köszönjük a támogatást és segítséget
mindenkinek.
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Továbbra is várjuk minden
jelentkezést csapatunkhoz.

kedves

érdeklődő

S P O R T

mellett! Köszönjük mindenkinek, aki eddig
bármilyen formában támogatott bennünket! Aki
teheti, az ezután is támogasson minket, mert elég
nagyok a költségeink, és nagyon kevés bevételre
tudunk
csak
szert
tenni!
A
számlaszámunk:53600051-10077678
Ezúton
szeretnénk
köszönetet
mondani
Sarkadkeresztúr
Polgármesterének
Bakucz
Péternek és családjának, a Hivatal összes
dolgozójának, Orodán Istvánné Klárikának, Molnár
Gyulának, mint felkészítő edzőnek, Csávás
Lajosnak, Papp
Lászlónak, Papp
Mária
szertárosnak, minden szülőnek, aki segíti az SE
feladatainak ellátását és mindenkinek a pálya
körüli munkában segít nekünk! Hajrá Keresztúr!!!!
Köszönjük a lehetőséget!
Tisztelettel: Az SKSE vezetősége!

„Sarkadkeresztúri Sportegyesület”
Szeretettel és Tisztelettel köszöntünk minden kedves
olvasót és nagyon örülünk, hogy ismét szerepelhetünk
az Sarkadkeresztúri Újság hasábjain! A 2013-2014-es
Bajnokság egy edző cserével kezdődött, a felnőtt
csapatunk edzője Kocsis Zoltán Sarkadra távozott,
akinek ezúton szeretnénk megköszönni a munkáját és
sok sikert kívánni neki a további munkájához! Az őszi
fordulóban eddig elég jól szerepeltünk. Felnőtt
csapatunk a hazai mérkőzéseken 2 győzelmet és egy
vereséget, idegenben pedig négy győzelmet és egy
vereséget szerzett! Jelenleg 18 ponttal a tabella 3.helyén állunk! A hazai góllövő listát Zsoldos Zoltán
vezeti!
Ifjúsági csapatunk eddig hét mérkőzést játszott, amiből
mind a hetet megnyerték! A tabella 1 helyén állunk! A
hazai góllövő listát Szabó Mózes vezeti!
Eredményeink:
Felnőtt Ifi
Sarkadkeresztúr-Magyarbánhegyes
5:1
8:0
Sarkadkeresztúr-Okány
7:1
6:2
Sarkadkeresztúr- Kaszaper
2:4
5:0
Medgyesbodzás-Sarkadkeresztúr
1:6
0:3
Mezőmegyer- Sarkadkeresztúr
2:3
0:6
Köröstarcsa-Sarkadkeresztúr
1:2
2:3
Atletico-Sarkadkeresztúr
7:0
Medgyesegyháza-Sarkadkeresztúr
0:1
1:5
Szerintem mindkét csapat számára csak gratulálni lehet!
Így tovább! Hajrá Keresztúr!
2013.10.19.-én 10:00-kor Bozsik Tornát rendezünk a
sportpályán az U/7 és U/9-es gyerekeink számára,
ahová 4 településről érkeznek gyerekek: Méhkerék,
Okány, Zsadány, Kötegyán! Minden érdeklődőt szívesen
látunk! A Bozsikos rendezvényeken a keresztúri gyerekek
nagyon szépen teljesítettetek, büszkék lehetünk rájuk!
Előre láthatólag 2013.12.08.-án rendezzük meg az idei
Sarkadkeresztúri SE jótékonysági vacsoráját, amire
mindenkit várunk szeretettel! Szeretnénk megköszönni
minden kedves szurkolónknak, hogy kitartanak
mellettünk és bíztatnak bennünket, reméljük, hogy ilyen
eredmények után még több szurkolót tudhatunk magunk

A csapatok

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek: Virág Józsefné (Kiss Ilona 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: Bodzás Attila és Czirják Eszter lánya
Bonita, Nyári Attila és Mészáros Evelin fia
Attila Ervin
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot
kívánunk gyermekük felneveléséhez.

7

Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa és nagyapa,
Bánatos családodnak most őrangyala.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni, nélküled.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Rácz Mihály
Sarkadkeresztúr, Bartók B. u. 2. sz.
alatti lakos
temetésére eljöttek, sírjára a
kegyelet és a tisztelet virágait helyezték,
fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, lányai, vejei, unokái,
és a gyászoló család.

Temetkezéssel kapcsolatos
lakossági tájékoztató
Tisztelettel tájékoztatjuk a
lakosságot arról, hogy
2013. október 15-én a
Temetkezési
Szolgáltató
Sírkereszt BT. megkezdte
szolgáltatását. Ismerve a lakosság nehéz
anyagi helyzetét a kegyeleti kellékeket és
az összes szolgáltatást méltányos áron
biztosítjuk a bejelentéstől, a halottszállítást
és az eltemetést is beleértve. Azzal is
segíteni kívánunk a bajba jutott
családoknak,
hogy
hívásra házhoz
kimegyünk és az összes ügyintézést,
anyakönyveztetést is elvállaljuk. Kegyeleti
kellékeket,
sírkeresztet
és
nagy
választékban síremlékeket, temetéstől
függetlenül is
megrendelhet nálunk
nagyon kedvező áron.
Keressen minket, hogy a bajban
segíthessünk. Az év minden napján és
minden órában elérhetőek vagyunk és napi
24 órás ügyeletet tartunk.
Elérhetőségeink:
Ügyeleti telefonszám: 06-30-94-55-946
Iroda: Sarkad szent István tér 8.
Tel. 375-014

Halottak Napja
Alszom mélyen zúgó lomb alatt,
Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat.
Boruljatok a síromra csendesen,
Legyetek nyugodtan, már nem fáj semmi sem.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Virág Józsefné

Bojtor Zsuzsanna

Nektek...
Néma szavak, suttogások,
Fellobbanó gyertyalángok,
Keserédes emlékek köszöntenek újra,
Könnyek közt nézünk vissza a múltba.
Mindennap hiányoztok, ti elveszett lelkek,
Kik szeretteinkből porrá lettek.
Szüntelen gondolunk rátok,
Nektek gyúlnak most a gyertyalángok.

(Kiss Ilona)
Sarkadkeresztúr, Puskin u. 2. sz.
alatti lakos
temetésére eljöttek, sírjára a
kegyelet és a tisztelet virágait helyezték,
fájdalmunkban osztoztak.
Lánya, veje, unokái, dédunokái,
és a gyászoló család.

S ma minden kicsit elhalkul, néma lesz a világ,
Nem érzünk már mást, csak gyászt és hiányt.
Ma értetek égnek a halovány fények,
S bennünk újra fellobbannak a remények.

A halottak napja
keresztény ünnep.
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A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap
(november 2., ha az vasárnap, akkor november 3.) a
tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ezen a
napon a „küzdő egyház” tehát a „szenvedő egyházról”
emlékezik meg. Általános szokás szerint az előtte való
nap délutánján, a „halottak estéjén” rendbe hozzák a
sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és az este
közeledtével, gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják,
„hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak
lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben
nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más
közösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Régente
néhol egyenesen máglyát gyújtottak, miközben szünet
nélkül harangoztak. Elterjedt szokás szerint ezen az
estén otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi szál,
ahány halottja volt a családnak.

FI GYE LE M !
Egy szemüveg keresi a gazdáját. Érdeklődni lehet a
Hivatalban!

HUMOR
- Melyik a legelőnyösebb frizura az anyósnak?
- ???
- Rövid fekete haj, középen baltával elválasztva.
***

A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak
elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek
tovább megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.
Odaszól a fiú az apjának:
- Te apa! Nem kéne beljebb húzni a kaszát?
***
Az autószerelő kérdezi a javítandó kocsi gazdájától:
- Hogy tudott ennyire tönkremenni a gumija?
- Ráhajtottam egy borosüvegre.
- Nem vette észre, hogy ott egy üveg?
- Hogyan? Egy részeg ember zsebében volt!
***
- Mivel fényképeznek a rendőr esküvőjén?
- Traffipax-szal.
- És miért csak idősek látszanak rajta?
- Mert csak 60 felett fényképez.
***
- Mi a hasonlóság a sír és a nyugdíj között?
- ???
- Egyikből sem lehet kijönni.
***
Két öregember beszélget, a téma a mai erkölcsi normák.
Az egyik megjegyzi:
- Én annak idején nem feküdtem le a feleségemmel, csak
a házasság után. És Te?
- Nem tudom, nem emlékszem. Hogy is hívják a
feleséged?

RECEPTEK
Piroska sajtos csigája
5 dkg élesztőt pici cukorral tejben felfuttatunk.
1 kg liszt, 1 evőkanál só, 0,5 liter főzőtejszín, 1
evőkanál zsír, összegyúrjuk annyi tejjel, amennyit
kíván. Egy órát pihentetjük.
Utána 5 téglalap alakúra kinyújtjuk, és 10-15 dkg
puha margarinnal lekenjük. Feltekerjük, tetszés
szerint felszeleteljük, tepsibe tesszük, és tojással
lekenjük. Reszelt sajtot összekeverünk apró kockára
vágott húsos szalonnával, és a csiga tetejére
tesszük, tovább kelesztjük a tepsiben, és utána
kisütjük.
Piri mama túrós lepénye
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt, 1 margarin,
kicsi tej, 1 sütőpor, 10 dkg cukor, 1 tojássárgája, 1
tojás. A tésztát összeállítjuk, kettéosztjuk.
Töltelék: 1,5 kg túró, 2 tojássárgája, cukor ízlés
szerint, 2 vanília cukor.
A tojássárgáját a cukorral, a vanília cukorral
kikeverjük, beletesszük az áttört túrót, és 3 kanál
lisztet.
A 3 tojás fehérjét habbá verjük és beleforgatjuk a
túrós krémbe.
A tésztát kinyújtjuk, megszórhatjuk egy kis
zsemlemorzsával, rátesszük a túrós krémet és
befedjük a másik lappal.
A tészta tetejét megkenjük tojással, megszurkáljuk
a tetejét és megsütjük.
Kefir lepény
3 pohár kefir (Milli ne legyen, és utána minden
hozzávalót a kefires pohárral mérjünk): 3 tojás, 3
szűk pohár kristálycukor, 4 pohár liszt, 1 pohár olaj,
1 cs. sütőpor.
A hozzávalókat összekeverjük, rakhatunk bele
darabolt csokoládét, a tésztát beleöntjük a tepsibe,
gyümölcsöt és darabolt diót tehetünk rá.
Ancsa sütije
2 vanília pudingot megfőzünk 4-5 kanál cukorral, 1
liter tejjel. Közben összetörünk ízlés szerint
babapiskótát (kétfelé), tálba tesszük. Ha kész a
puding, ráöntjük még azon mód melegen, tehetünk
bele mazsolát, és kavargatjuk, hogy a piskóta
átázzon. Ha kihűlt, 2-3 dl tejszínt felverünk,
ízesítjük porcukorral, belekeverünk 1 habfixálót.
Rásimítjuk a pudingra, ezzel kész, és betesszük a
hűtőbe, amíg enni akarjuk. Elkészítjük hozzá az
öntetet: bármilyen gyümölcsöt lehet, amit össze
lehet turmixolni. Ha enni akarjuk, kiveszünk egy
adag pudingot, és leöntjük ezzel az öntettel. A
legfinomabb eperrel, málnával (fagyasztott is lehet)
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.

