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Fésüs Éva: Álmodik a fenyőfácska. 

Álmodik a fenyőfácska 

odakinn az erdőn. 

Ragyogó lesz a ruhája, 

ha az ünnep eljön. 

Csillag röppen a hegyre, 

gyertya lángja lobban, 

dallal várják és örömmel 

boldog otthonokban. 

Legszebb álma mégis az, hogy 

mindenki szívébe, 

költözzék be szent karácsony 

ünnepén a béke. 

 

 

Békés boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

 

Önkormányzati aktualitások
 

Képviselő-testületi ülések 

 

Október: 1. napirendi pontban a polgármester 

tájékoztatóját hallgatta meg a testület a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről. 2. napirendi 

pontban dr. Szatmári László háziorvos, dr. Németh 

Mária fogorvos és Ruzsa Adrienn védőnő 

tájékoztatói kerültek megtárgyalásra a település 

lakosságának egészségügyi helyzetéről, azt 

követően a 3. napirendi pontban a település 

foglalkoztatási helyzetének értékeléséről számolt be 

Domokos Zoltán a Sarkadi Munkaügyi központ 

Vezetője, 4. napirendi pontban pedig Nagyné Bondár 

Anikó sportelnök számolt be a Sarkadkeresztúri 

Sportegyesület tevékenységéről. 

A tájékoztatókat a Képviselő-testület megtárgyalta 

és azokat elfogadta. 

November: 1. napirendi pontban a polgármester 

tájékoztatóját hallgatta meg a testület a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről. 2. napirendi 

pont a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról  

 

 

szólt, mivel a Békés Megyei Kormányhivatal 

észrevétellel élt az ügyben. A 2016. évben a rendelet 

és a döntés értelmében adómérték emelésre nem 

kerül sor. 3. napirendi pont a közterület elnevezés, 

átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 

megalkotása. 4. napirendi pont a szociális 

tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet, mely 

szabályozza a természetbeni támogatás szabályait. 

Ez alapján a támogatási igényeket kérelem alapján 

lehet előterjeszteni 2015. december 31-ig. A 

jövedelmi határok család esetében 42.750.- Ft/fő, 

míg egyedülálló esetében 57.000.- Ft/fő. 

Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, 

támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 

jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától. A támogatás 

mértéke 1 m3 tűzifa. 5. napirendi pontjában az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét 

hagyta jóvá a Képviselő-testület. 6. napirendi 

pontban az Általános Iskola felvételi körzetének 

véleményezésére, míg a 7. napirendi pontban a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára került 
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sor. 8. napirendi pontban a szennyvízrendszer 

üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

szerződés került jóváhagyásra. 9. napirendi pont a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázat került 

megvitatásra – az ügyben 9 „A” típusú kérelem 

érkezett, melyeket egységesen 5.000.- Ft/hó/hallgató 

mértékkel támogatta a Képviselő-testület. 

December: 1. napirendi pontban a polgármester 

tájékoztatóját hallgatta meg a testület a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről. 2. napirendi 

pontban módosításra került a szociális 

tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet, 

melyben a jövedelemhatárokat módosította a 

Képviselő-testület, ez alapján család esetében 

57.000.- Ft/fő, míg egyedülálló esetében 85.500.- 

Ft/fő lett a mérték.    3. napirendi pontban az egyes 

szolgáltatási díjak és helységek igénybevételének 

alkalmi díjainak megállapításáról szólt. 4. napirendi 

pontban döntés született a házi segítségnyújtás 

sarkadkeresztúri feladat ellátásáról, mely alapján 

2016. január 1. követően 20 fő ellátott gondozását 

látja el az Önkormányzat a Szociális Társuláson 

keresztül 2 gondozónővel a korábbi 68 ellátottal és 7 

gondozónővel szemben. 5. napirendi pontban a 

Képviselő-testület a 2016. évi munkatervét fogadta 

el.  

 

 

Iskolai Hírek 

 

2015. október-november 

Akadályverseny – 2015 

Hagyományainkhoz híven megtartottuk idei tanévünk első 

rendezvényét, az akadályversenyt. Az eső ellenére vidám 

hangulatban telt a nap. A gyerekek örömmel oldották meg a 

feladatokat:  

- "Ketten 3 lábon" 

- Ping-pong labda pattintás 

- Poháremelés lufival 

- Köles golyó fújás 

- Csillagadogatás 

- Pohárfújás lufival 

- Szivacshordás 

- Mocsárjárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségnap 2 

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0089 pályázat keretén belül 

Egészségnapot tartottunk iskolánkban. Ruzsa Adrienn védőnő 

beszélt az egészséges táplálkozásról, a helyes fogápolásról. Kónya 

János alezredes a biztonságos közlekedésről tartott előadást. 

Ezután a gyerekek a felállított akadálypályán gyakorolhattak 

is. Végül finom ebéddel zártuk a napot. 

 

Zenei világnap – 2015. október 1. 

Közös énekléssel és egész napi zenéléssel  

ünnepeltük e jeles napot.  

A felsősök plakátokat is készítettek  

erre az alkalomra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színházlátogatás 

Ebben a hónapban alsós és felsős tanulóink is  

jártak a Békés Megyei Jókai Színházban,  

ahol az "Egerek" című előadást tekintették meg.  

Ezúton szeretnénk megköszönni az utaztatásban  

nyújtott segítséget az Önkormányzatnak és a szülőknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozik az iskola 

Iskolánk immár 8. alkalommal rendezte meg a "Bemutatkozik az 

iskola" című műsoros estjét. Tanulóink színvonalas műsorral 

készültek. Ezek közül is kiemelkedő volt a 8. osztály keringője. A 

szülők műsora is színesítette a programot.  

Ezúton is köszönjük a sok segítséget, a tombola felajánlásokat, 

adományokat, süteményeket, szendvicseket, a gyönyörű ruhákat, 

frizurákat, sminkeket, és nem utolsó sorban a felkészülést minden 

résztvevőnek.  
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Történelmi vetélkedő 

JÁRJUK BE A SARKADI JÁRÁST! elnevezésű kötegyáni járási 

történelmi vetélkedőn iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek. 

Gratulálunk Nekik és felkészítő pedagógusaiknak! 

 

„Kapkodd a lábad!” 

Az idei tanévben is felhívással fordultunk kistérségünk általános 

iskoláihoz. A hagyományosan megrendezett "Kapkodd a lábad!" 

alsós ügyességi versenyre 8 iskola jelentkezett. Rendezvényünket 

a Szabad Generáció Alapítvány és a Sarkadkeresztúri Általános 

Iskolásokért Alapítvány támogatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberi iskolai hírek 
Disznótor - 2015 

2015. december 4-én, iskolánk életében először, disznótort 

tartottunk. Igyekeztünk feleleveníteni a régi hagyományokat. 

Tanulóink aktívan kivették részüket a munkából, a szülők 

irányításával és segítségével. Minden közreműködőnek 

köszönjük a segítséget, a nagymamáknak a finom süteményeket 

és nem utolsó sorban a Hajni szülei által felajánlott sertést. Külön 

köszönet a Miklya családnak és Zsoldos Zoltánnak. 

Karácsonyi ajándék 

Karácsony közeledtével alapítványunk /Sarkadkeresztúri 

Általános Iskolásokért Alapítvány/ minden tanulót 

megajándékozott egy békéscsabai 3D-s mozi látogatással. A mozi 

után megnézték a kivilágított belvárost és az adventi vásárt is.  

A kirándulás teljes költsége 220 000.- Ft. 

 

 

Karácsonyváró délután 

Idén is segítséget nyújtottunk a gyerekeknek ajándékozás terén. 

A kézzel készített kis meglepetések mindig nagy örömöt 

okoznak. Készültek díszek a karácsonyfára, ablakba, ajtóra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K e l l e m e s  k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t  
é s  b o l d o g  ú j  é v e t  k í v á n n a k  a z  

 á l t a l á n o s  i s k o l a  
d o l g o z ó i  

 
Óvodai hírek 

November 1-jétől a kiscsoportban is megkezdődtek a 

kezdeményezések. A téma az ősz, a természet változásai, időjárás, 

öltözködés, őszi gyümölcsök voltak. A mindennapi játék során 

juttatjuk el a gyermekeket az új ismeretekhez. Ábrázoló 

tevékenységük is az ősz köré fonódik. A középső-

nagycsoportosokkal is kihasználtuk az évszak adta lehetőségeket. 

Kukoricacsőből és gesztenyéből versenyautókat készítettünk. 

Tejes dobozból elkészültek a „Márton napi lampionok”. 

Előkerültek az évszaknak megfelelő színű festékek is, amivel őszi 

fát és levélnyomatot festettek a gyerekek.  A november hónap is 

tevékenységekben és élményekben gazdagon telt, amit csak 

fokozott a kellemes időjárás. Így sokat tudtunk a szabadban is 

játszani. Az elkövetkezendő hetekben is „nagy lesz az izgalom”, 

hiszen várjuk a Mikulást az óvodába is. Versekkel, dalokkal 

készülünk. Gesztenyegyűjtésből 16.000.-Ft összeget kaptunk. Ezt 

a összeget november 24-én gyermek előadásra fordítjuk.  

 

 

 

 

 

 

Decemberi óvodai hírek 

November 24-én az Európa Gyermekszínház előadásában a 

„Makrancka királykisasszony” című mesét láthatták a gyerekek, 

amit a „gesztenye pénzből” fizettünk. 



 

 

4 

  

 
December 7-én megérkezett a Mikulás az óvodába is. Ezen a 

napon nem csak ajándékot kaptak a gyerekek a Mikulástól, hanem 

egy interaktív zenés előadás részesei is lehettek. Az előadás díját 

az óvodai alapítvány fizette.  

Ezen a napon ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek a 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete nevében Orodán 

Istvánné, Kondorosi Mihályné és Szabó Gézáné, akik egy láda 

gyümölcsöt, és egy-egy csoki mikulást hoztak. Bakucz Péter 

polgármester úrtól 5000.- ft-ot kaptak az óvodások, amiből 

játékot vásároltunk. A mikulás csomagot a szülői munkaközösség 

állította össze. Ezen kívül mézeskalácsot és muffint hozott a 

gyerekeknek Puskásné Szatmári Klára, Kissné Vascsicsák Erika 

pedig szaloncukorral kedveskedett a gyerekeknek. Az 

ajándékozások sora ezzel még nem ért véget: A Sarkadkeresztúri 

„Román” Nemzetiségi Önkormányzat nevében Patkás Jánosné 4 

kg szaloncukrot hozott, Puskás József és családja minden 

óvodásnak egy kis édességcsomagot állított össze, Rostás 

Józseftől és családjától pedig 2 db fenyőfát kaptunk. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni, a gyerekek nevében is mindenkinek, 

hogy gondoltak ránk! December 10-én és 11-én Adventi 

kézműves játszóházat tartottunk a Községi könyvtárban a szülők 

részvételével. Karácsonyi ajándékdobozokat és szalvétagyűrűket 

készítettünk. Egy kellemes, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el az 

anyukákkal, apukákkal, nagymamákkal. Óvodai Karácsonyi 

ünnepségünket december 16-án tartottuk. Közösen a 

gyerekekkel feldíszítettük a két fenyőfát, énekeltünk, verseltünk, 

és az óvodai alapítványunk jóvoltából még ajándék is került a 

karácsonyfák alá, a gyerekek nagy örömére. 100.000.- ft. értékben 

futóbicikliket, rollereket, bobo car-okat vásároltunk. Fazekas 

Mónika szülő mézeskalácsot hozott a gyerekeknek. December 17-

én, a hagyományokhoz híven, meglátogattuk az időseket az 

Idősek klubjában. Énekeltünk, verseltünk, és ajándékot is 

készítettünk az ott dolgozóknak és a gondozottaknak. 

Megvendégeltek bennünket, és ajándékot is kaptunk tőlük. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedvességüket! 

 
Békés, meghitt, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, 
és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk! 

 
Az óvoda dolgozói 

 

Köszönetnyilvánítás  
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani számtalan rokonom, 

ismerősöm és sarkadkeresztúri lakos nevében, hogy ebben az 

évben is méltóképpen és körülmények között látogathattunk ki a 

Köztemetőbe Mindenszentekkor és Halottak Napján. Köszönet 

illeti az Önkormányzatot és a temetőben dolgozó brigád tagjait. 

Tóth Brigitta, Szabó Julianna, Virágné Hollósi Erzsébet, Gurzóné 

Petka Mónika, Deák Sándorné, Varnyuné Kovács Gyöngyi, Márta 

Rebeka, Mike Ferenc, Szekeres István brigádvezető, Varga 

Eleonóra. 

 

 

Tisztelettel és köszönettel: Hegedűs Ferencné 

 

 

 

 

 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 
 

 

Kedves Támogatóink! Nagy tisztelettel és szeretettel 

megszeretném köszöni a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület 

Vezetősége és tagjai nevében a következő személyeknek a 

szponzorálást: Bakucz Péter Polgármesternek, Nagy Géza 

Alpolgármesternek, Az Önkormányzatnak, Illich Ferencnek, A 

Sarkadkeresztúri Elszármazottaknak: Krisztóván Sándornak és 

Lukács Istvánénak, Nagyné Bondár Anikónak, Germán Jánosnak, 

Hunyadiné Cserge Máriának, Tóth László Andrásnak, Dr. 

Németh Máriának, Dr. Szatmári Lászlónak, Námer Tibornénak, 

Bordás Sándornak, Forró Ilonának, Gurzó Gábornak, Diósi  

Károlynénak, Oroszi Ágnesnek, Szabó Józsefnének, Jánk 

Mihálynénak, Kovács Gábornak, Németh Endrénének, Péter 

Sándornak, Dóma Jánosnénak,Nagy Jánosnénak, Patkás 

Jánosnénak, Szabó Gézánénak, Kondorosi Mihálynénak, Szűcs 

Gyulánénak, Fehér Istvánnénak,Puskás Zoltánnénak, Kovács 

Istvánnak, Károlyi Jánosnak, Molnár Jánosnak, Hadabás 

Jánosnénak, Rádi Jánosnak, Orodán Istvánnak, és a felsorolt 

személyek párjaiknak, és családjaiknak. Egyesületünk nevében 

köszönjük a sok támogatást támogatóinknak, hogy segítségükkel 

a rendezvényeink megvalósulhatott! Nagyon szépen köszönjük, 

hogy egyesületünk álmai teljesülhetek. A gondjaink, az Önök 

támogatásával elrepülhetek. Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

egyesületünk nevében, hogy érdemesnek találták támogatásunkat! 

A jövőben is kívánunk munkájukhoz erőt, egészséget sok sikert, 

és Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket , Boldog Új Évet, 

nagyon sok örömet, boldogságot kívánunk minden kedves 

szponzorainknak, párjaiknak, családjaiknak, és minden, kedves, 

Sarkadkeresztúri lakosnak! Tisztelettel: Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesület Elnöke és tagjai 
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„A Télapó vonattal érkezett a 

Sarkadkeresztúri gyerekekhez!” 
Nagyné Bondár Anikó ötletével, a Képviselő- testület és a 

Polgármester Úr támogatásával indult útjára a gondolat, hogy 

a 2015-ös évben olyan dologgal lepjük meg a gyerekeket, 

amilyen még nem volt Sarkadkeresztúron. A télapó vonat 

2015. 12. 05.-én 10:00-kor érkezett a Sportcsarnok elé és 

13:00-ig járta Keresztúr utcáit. A vonaton a Télapó bácsi 

végig énekelt a gyerekekkel és szülőkkel együtt . Kicsiny 

falunk utcáit hangos móka és kacagás járta át. Az utcán a falu 

lakosai vidáman ,integetve köszöntötték a vonatot . A 

gyermekeknek  a télapó szaloncukrot osztogatott. A csarnok 

előtt minden kedves kilátogatót szaloncukorral és forró teával 

vártunk. A gyermekek arca mindent elárult az eseményről, 

amely csodálatos érzéssel töltött el bennünket. Reméljük 

sikerült minden gyermek számára egy különleges napot 

szereznünk és köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartottatok.  

 

„Értékesebb örökséget nem hagyhat gyermekeire a szülő, mint 

ha mindennap áldoz rájuk pár percet” 

     O. A. Battista    

  

 
 
 
 
 

 

 

 

Köszönő levél! 
 

A Sarkadkeresztúri Sportegyesület Sport Bált rendezett 

2015.12.05.-én.Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

mindenkinek,aki eljött és velünk együtt búcsúztatta az őszi 

fordulót. Nagyon szépen köszönjük a sok felajánlást, támogatást, 

segítséget amit a bálon és  egész évben kaptunk.  

A támogatóink névsora:  

Nagy Szabolcs és családja, Gallicoop Zrt,Minőség Vasipari 

Kft,Simon Lajos,Megamix Kft,Hegedűs László Elek, Otp, 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata,Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Sarkadkeresztúr, Bakucz Péter Polgármester, 

Szokai Dániel, Nagy Géza, Orodán Istvánné, Hunyadiné Cserge 

Mária,Tóth László, Patkás Anikó, Diósi Károlyné,Bordás Sándor, 

Puskásné Szatmári Klára, a kisbuszok vezetői, Nagy Imre, 

Nagyné Zsoldos Mária, a Törpicur Alapítvány,a Sarkadkeresztúri 

Általános Iskolásokért Alapítvány,Bondár Imréné, Kiss Józsefné, 

Pappné Szilágyi Erzsébet, Dézsi Antal, id Szűcs Egon,fiatal Szűcs 

Egon, Czégény Attila, Szűcs Alexandra,Mónika Szalon,Dézsi 

Antal,Szűcs Géza, Gali Ferenc, Sarkadkeresztúri Polgárőrség, Dr 

Németh Mária, Rostásné Szitás Hajnalka, Kóráné Patkás Katalin, 

Károlyi Mihályné, Kiss Norbert és családja, Bondár 

Sándorné(Kati), Fábián Zsolt, Patkás János, Csávás Lajos, 

Csabai Ferenc, Gurzó Sándor, Gurzóné Molnár Katalin, 

Papp Mária, Csige Mónika, Szilágyi Renáta, Miklya Norbert, 

Zsoldos Zoltán, Csige László, Ilyés Józsefné, Csigéné 

Szappanos Erzsébet, Kiss Zoltán, Méhkeréki Se, Méhkeréki 

Sportegyesület Vezetősége, Méhkeréki Polgárőrség, Bondár 

Attila és családja, Pojendán László, idősebb Netye Mihály és 

fiatalabb Netye Mihály, Kiss József, Kocsis Zoltán, Nyugdíjas 

Érdekvédelmi Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

Germán János, Sztojka Tibor és csapata, Kónya Klára, Varga  

 

 

 

Tímea, a Keresztúri Pom-Pom lányok, a Konyha dolgozói, 

Fábián Nóra, Keresztesi Marcsi, Törő Jánosné, Szentiné 

Baby, Tóthné Tünde, a Keresztúri szurkolók. Köszönet 

mindenkinek, aki belépő jegyet vett, felajánlást hozott vagy a 

munkájával támogatta az Egyesületünket és név szerint nem 

lett meg említve. Itt szeretnék elnézést kérni ha valakit 

kihagytam a névsorból. Köszönjük szépen mindenkinek! 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt 

kívánok jómagam és a Keresztúri Sportegyesület összes tagja 

nevében. 

Nagyné Bondár Anikó SKSE Elnök 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véradó vacsora 

Az idén is megrendezésre került a véradók vacsorája! A 

rendezvényen azon véradóink vettek részt, akik a 2015-ös évben-

községünkben nyújtották kezüket azért, hogy embertársaikon 

segítsenek! A vacsora helyszíne a Napközi Konyha volt! A 

Képviselő Testület úgy határozott, hogy a véradókat 

megvendégeli egy finom vacsorával és termet is biztosította. 

Megint együtt tölthetünk egy felhőtlen, vidám estét. A véradóink 

nevében szeretnénk megköszönni a Képviselő Testületnek a 

Polgármester Úrnak, a Napközi Konyha vezetőjének és  
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dolgozóinak és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy 

felejthetetlen estét tölthettünk együtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtár hírei 

 

A decemberi véradáson 39 fő jelent meg. Minden véradőnak 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak a véradás szervezői. 

 

December 8-án második alkalommal került megrendezésre a 

Sarkadkeresztúri Községi Könyvtárban a Könyvrtár mozi, ami 

szintén nagyon jól sikerült, jó hangulatban telt el. Hyppolit a lakáj 

című filmet néztük meg. 

 

December 10-én a katica csoport, illetve 11-én a vakond csoport 

tölthetett el egy kellemes délelőttöt a szülőkkel és az óvó nénikkel 

a Községi Könyvtárban az adventi játszóházban, amely során 

karácsonyi dekorációkat és díszeket készíthettek. A játszóház 

végén versekkel és énekléssel kedveskedtek a gyerekek a 

szülőknek. 

 

December 14-én egy játékos program keretein belül zenés- verses 

kalandozásnak lehettek interaktívan részesei a hangok és 

hangszerek birodalmában az óvodás gyerekek Figura Ede 

előadásában. 

 

Új könyvek érkeztek! További részletek a Facebook oldalunkon, 

vagy pedig személyesen a Községi Könyvtárban. Star Wars, 

Minecraft, Szulejmán stb… 

Könyvtár elérhetőségei: 

Sarkadkeresztúr Rákóczi út 14. 

Tel.: 66/276-377 

www.facebook.com/kozsegikonyvtarsarkadkeresztur 

 

 

 

 

Hírdetmény 

 

Karácsonyi AKCIÓ a kerékpár  

szaküzlet és szerviz-be! 

 
Sarkad Vécsey u. 25. 

Kenzel, Hauser kerékpárok AKCIÓS áron. 
Csepel kerékpárok internetes árából típustól függően 8000-

10.000.-ft kedvezményt adunk. 

Crusier, hagyományos, sebességváltós és gyermek kerékpárok 
nagy választékban garanciával kaphatók. 

Kerékpárok javítását rövid határidővel vállaljuk 

Erzsébet utalványt elfogadunk. 

Keressen bennünket a Facebook-on. 
Nagy Imre Tel.: 66/271-524 Mobil: 30/742-1499 

 

 

ADÉL VENDÉGHÁZ 
Vendégeket vár és nincs hol elszállásolnia?  

Egész évben várjuk vendégeinket vendégházunkba. 

Egyedi ajánlatokért hívja a +36-30/249-8401 telefonszámot. 

 

 

 

A konyha nyitva tartása az ünnepek 

alatt: 

 

2015. december 21-től 2014. december 23-

ig.(hétfő-szerda) NYITVA 

2015. december 24-től december 27-ig ZÁRVA 

2015. december 28-től  december 30-ig (hétfő-

szerda) NYITVA 

2015. december 31-től 2016. január 01-ig 

(csütörtök-péntek) ZÁRVA 

2016. január 02. (szombat) NYITVA 

Következő főzési nap 2016. január 04.(hétfő)) 

 
„Az egészséges táplálkozás öröm, de nemcsak a táplálkozás, 
hanem az egészség is az. Rajtunk múlik, hogy meddig van 

birtokunkban ez a hatalmas kincs.” 

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, eredményes új évet 
kívánok a Községi Önkormányzat Napközi Konyhájának dolgozói 

nevében: Diósi Károlyné élelmezésvezető 

 

 

 

Családi események 

 
Papp Mihály és Papp Mihályné született: Balogh Mária a 

napokban ünnepelték Aranylakodalmukat,50.k házassági 

évfordulójukat családjaik körében. Ez úton gratulálunk jó 

egészséget további együtt töltött évtizedeket kívánnak 

gyermekeik,családjaik a Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesület vezetősége ,és tagjai. “Sorsunk 

egybeforr, együtt megyünk tovább, az élet viharában Te vigyázol 

reám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, hogy 

megosztod az életed velem.” 

 

 

 

Orodán István és Orodán Istvánné született Puj Róza mostanában 

ünnepelték Gyémántlakodalmukat,a 60.k házassági 

http://www.facebook.com/kozsegikonyvtarsarkadkeresztur
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évfordulójukat. Ez úton gratulálunk, jó egészséget,sok örömet 

,boldogságot ,és még sok együtt töltött évtizedeket kívánnak 

gyermekei ,és családjaik,a testvérek ,rokonok ,és a 

Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi egyesület 

vezetősége és tagjai. 

H osszú évek óta Te vagy a párom, 

Á lmodom, vagy az igazat látom?  

Z ord idők is voltak az életünkben, 
A lényeg, hogy a szép él emlékünkben.  

S orsfordulók csak jönnek és mennek,  

S aját életünk, hát jöttek a tettek.  
Á ldozat és megbocsájtás felváltva,  

G ondok és örömök egymásutánba.  
 I dő folyamába beletartozunk,  

É let tengerében együtt utazunk.  

V ilág változik körülöttünk folyton,  
F elhő ejti a napon is a foltot.  

O rgona illata tovaszáll a szélben,  

R eményeink ugye nem így foszlanak széjjel?!  
D rága kincs vagy nékem, ezt jegyezd meg jól, 

U tunk most már csak együtt elfogadható!  

L elkünk összeforrt az idő fergetegében.  
Ó ra sem forog, csak egymás jelenlétében.  

R osszakarók elbújhatnak a föld alá,  

A Mi szívünk akkor is egymásra talált. 

 

 

 

 
Balogh József és Balogh Józsefné született :Marhás Margit ,a 

közelmúltba ünnepelték Gyémántlakodalmukat a 60.-k házassági 

évfordulójukat családjaik köreiben. Ez úton gratulálunk nekik ,jó 

egészséget ,és hosszú boldog életet kívánva .Szerető családtagjai 

Két szerető lélek, hosszú évek óta együtt megy az úton egymás 

mellett szépen. Bár a tűz már nem perzsel, úgy mint akkor régen, 

mégis szépen ragyog, mint csillag az égen. Szívetekbe béke, 

lelketekbe nyugalom, legyetek boldogok, mint sok-sok éve e 

napon! 

 
 

 

 

90. Születésnap 
Germán Györgyné született kis Ilona október 1-én ünnepelte az 

Idősek Klubjában a családjai az Idősek klub vezetője ,dolgozói ,és 

gondozottak körében a 90 születésnapját. Ez úton köszöntötte 

Nagy Géza alpolgármester ,és adta át Orbán Viktor 

Miniszterelnök oklevelét,és az Önkormányzat állttal kapott 

virágcsokrot. Kívánunk neki jó egészséget ,és hosszú boldog 

életet. Péter Polgármester és a képviselő testület 

 
 

Anyakönyvi Hírek 

Haláleset: Bordás Sándor (1935), Molnár József (1940), 

Horváth Gábor Lászlóné (1959), Viczellár József (1925), Takács 

Lajos (1938) 

 

Születés: Torma Lilla Viktória,  

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás! 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak ,akik drága 

szerettünk Bordás Sándor temetésén megjelentek ,részvétükkel 

,sírjára ,koszorút, virágot helyeztek , és fájdalmainkat enyhíteni 

igyekezetek.  

Gyászoló család! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata         Szerkeszti: Fazekas Attila 
Felelős szerkesztő: Bakucz Péter polgármester                    A Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartatási száma: 2.2.4/338/2/2002. 
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