
 
 
 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
A legutóbbi, februári testületi ülésen a képviselő-testület napirenden kívül tárgyalt arról, hogy sajnálatos módon 
sok olyan információ terjeng a településen, amely nem teljesen felel meg a valóságnak és ezt erősíteni látszik a 
legutóbbi számban megjelent egyéni vélemény is. A gyűlésen jelenlévő testületi tagok egyhangúan elítélik az 
ilyen jellegű, félreinformálásra okot adó véleményt. 
Természetesen tiszteletben tartjuk a demokráciát és azt, hogy mindenki véleményt nyilváníthat, ha az valós és 
tényszerű. De a lakosságot is megilleti az a tisztelet, hogy korrekt módon jussanak minden információhoz, 
többek között ezért is nyilvános minden testületi ülés. A testületi tagok egybehangzó kérése volt, hogy az alábbi 
témákban egyértelműen és tényszerűen tájékoztassuk Önöket, Tisztelt helybeli lakosokat. 
 
Az iskoláról. Több helyről lehetett hallani, hogy sokan gondolkoznak azon, hogy gyermeküket nem a helyi 
általános iskola első osztályába kívánják íratni. Természetesen tudjuk, minden állampolgár élhet a szabad 
iskolaválasztás jogával, ha nincs megelégedve a helyi oktatással. Éppen ezért a képviselők mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a szülők igényeinek megfelelő szolgáltatást kapják. Az új tanévben szeretnénk a leendő 
elsőseinknek szakkör formájában angol nyelvoktatást biztosítani. A Grosics Akadémiával már megkötött 
szerződés létezik, amely keretében az alsó tagozatos gyerekek mindennapos sportolását szeretnénk biztosítani, 
illetve azok a gyermekek, akik tehetségesek, versenyeken vegyenek részt. Tárgyalások folynak annak érdekében, 
hogy szeptembertől az első osztályosoknak úszásoktatást szeretnénk beindítani. Szeretnénk meggyőzni azokat a 
kedves szülőket, akik azt tervezik, hogy másik iskolába viszik gyermekeiket, ne tegyék. Ha ez a folyamat elindul 
és tovább erősödik, valóban pár év múlva nem lesz iskola és ahol nincs iskola, ott a település is el fog halni. Ha 
nem lesz iskola nem lesz elegendő normatíva, nem lesz elegendő pénz. 
 
Szennyvíz. Az elmúlt év egyik legnagyobb vitát kiváltó kérdése, a szennyvízcsatornázás volt. Az előző ciklus 
képviselő-testülete Cséffa településsel közösen egy Európai Uniós pályázaton vett részt, amelyben egy 
szennyvíztisztító telep megépítésére nyert komoly támogatást a település. Nyilvánvaló, hogy a tisztító telep csak 
úgy működik, ha a csatornahálózat is kiépül hozzá, tehát ez a mostani testületre egyfajta kötelezettséget ír elő, 
még akkor is, ha a mostani gazdasági helyzetet figyelembe véve nem biztos, hogy belevágnánk egy ilyen 
programba. Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy amennyiben a pályázatban előírt feltételek öt éven belül nem 
teljesülnek, a településnek vissza kell fizetnie az elnyert összeget, ami viszont a település pénzügyi helyzetét 
igen nehéz helyzetbe hozná. Ennek összege megközelítőleg 200 millió forint.  Ezúton is kérjük a megértést, 
türelmet, és az együttműködést. 
 
Tiszteletdíj.  2010 őszén, amikor az új testület megalakult, elsők között döntött arról, hogy tekintettel az akkori 
igen nehéz pénzügyi helyzetre, lemondanak a tiszteletdíjról. Ezt a döntést 2011. évre is kiterjesztettük, azaz 15 
hónapig nem vett fel egy képviselő sem tiszteletdíjat. A 2012-es évre javult a pénzügyi helyzet, ezért ebben az 
évben a tiszteletdíj 50 %-át az ez évi Falunap megrendezésére ajánlottuk fel. Szeretnénk világossá tenni 
mindenki számára, hogy ez nem a falu pénze, hanem az állam erre külön fedezetet biztosít. Nem más keretből, 
nem más céllal érkezett pénzekből vettünk el, mint ahogy az előző újságban megjelent cikk sugallta. 
 
Nagy vitát váltott ki a Bursa Hungarica Ösztöndíj. A testület lehetőségeihez mérten szeretné támogatni a 
tovább tanuló fiatalokat. A beérkezett kérelmek alapján viszont erősen mérlegelni kellett, mert azt tapasztaltuk, 
hogy a kérelmek nem minden esetben helytállóak, ezért bizonyos szempontok alapján szelektált a szociális 
bizottság és ezt vitatta meg a testület. Tisztában vagyunk azzal, hogy nincs és soha nem is lesz olyan döntés, 
amely mindenkinek megfelel, de pont erről szól a demokrácia, hogy a többség szavazata dönt, amit mindenkinek 
illik tudomásul venni. Természetesen már előfordult, hogy a testület hozott olyan döntést, amelyről a 
későbbiekben láttuk be, hogy hibás volt, és ha megfelelő számú szavazatot kapott a kérdés, akkor azon 
módosítottunk. 
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Tisztelt Lakosság! 
Tisztelettel várjuk mindenkinek a véleményét, építő jellegű kritikáját, javaslatát, nyíltan és őszintén. Kérjük 
Önöket, mondják el, írják le gondolataikat. Mi, képviselők bizalmat kaptunk a választás során Önöktől azért, 
hogy Önök által építsük a településünk sorsát. Fogjunk össze! Nem engedhetjük, hogy a megosztottságot keltő 
vélemények elhatalmasodjanak. Csak együtt érhetünk el eredményeket! 
          Képviselő-testület 
 

FEBRUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. február 23-án tartott soros ülésen első 
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű 
határozatokról és a két testületi ülés között hozott 
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg. 
 
Lejárt határidej ű határozatok a következők: 
 
5/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatával a 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
Megyesi Tibor alpolgármester javaslatára az Okány-
Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda gondjainak 
megbeszélése érdekében vezetői értekezletet hívjon 
össze, melyen vegyenek részt az oktatási és nevelési 
intézmények vezetői, a polgármester és az 
alpolgármester.  
A vezetői értekezlet megtartására 2012. február 1-jén 
került sor, a megbeszélésen részt vett Kincses Imréné 
főigazgató, Nagyné Nagy Katalin igazgató, Nagyné 
Zsoldos Mária óvodavezető, Megyesi Tibor 
alpolgármester és Bakucz Péter polgármester.  
Más egyéb felvetések között szerepelt a „Törpicur” 
Alapítványi Est programjának módosítása, amelyet a 
vezetők elfogadtak és ez alapján került lebonyolításra az 
alapítványi est. 
 
8/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatával a 
képviselő-testület úgy határozott, hogy a sportbüfé 
üzemeltetésére pályázatot ír ki. A kikiáltási árat 40.000.- 
Ft/hó összegben állapította meg. 
Szóbeli érdeklődés volt az egységre vonatkozóan, de 
még konkrétumok nem történtek ez ügyben.  
 
15/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatával a 
képviselő-testület ismételten felkérte a Békés Megyei 
Vízművek Zrt.-t a Sarkadkeresztúr, Arany J. u. 15., a 
Béke u. 8. és a Szív u. 13. sz. alatti ingatlanok előtt a 
nyomókarok leszerelésére.  
A nyomókarok leszerelése az érintett ingatlanok előtt, a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. által 2012. február 22-én 
megtörtént, valamint tájékoztatásul közlöm, hogy 
Kisnyék, Sugár u. 41. sz. ingatlan elől a tűzcsap 
aknafedelét ismeretlenek eltulajdonították, és ez ügyben 
is lépéseket tettem a vízművek irányába, mivel a 
tűzcsap kb. 10 cm-re kiáll a földből az út szélén. Ez 
egyrészt balesetveszélyes, valamint anyagi kárt is 
okozhat, ha valaki személygépkocsival, vagy 
mezőgazdasági járművel elhajt. Ezt jegyzőkönyvezték 
és pótolni fogják.  
 
 
 

 
A két testületi ülés között történt fontosabb 
események és döntések: 
 
● 2012. február 1: útjára indult – szerződéskötés 
alapján – a két „vízügyes” közfoglalkoztatási 
program. A békési Víztársulat 10 fő álláskeresőt-, 
míg a Vízügy 15 fő szintén álláskeresőt vett fel 
településünkről a külterületi társulati csatornák 
/belterületen érintett a Nagy-ér/ és a Köles-ér 
medrének rendbetételére, bokrozására. A munka - 
napi 8 óra időtartamú és december 31-ig szól a 
szerződéskötés alapján. A rendkívüli időjárási 
viszonyokra való tekintettel, mivel külterületen nem 
lehetett munkát végezni, a 25 fő átmeneti időszakra 
az Önkormányzatnál vette fel a munkát. 
 
● Sarkadkeresztúron a Községi Könyvtár 
hagyományos, jó kapcsolatot ápol a Határon túli 
Cséffa Községi Könyvtárával. A további 
kapcsolatunk, együttműködésünk erősítése 
érdekében pályázatot adtunk be a Kölcsey Ferenc 
Alapítványhoz a „Testvérkönyvtár-segítő program” 
– címmel. A pályázat célja, hogy könyvadománnyal 
támogassuk a határon túli magyar 
testvérintézményt.  A program keretében a 
pályázónak kell vállalnia, hogy az elnyert összegből 
értékes tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat, 
gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből, 
a partner könyvtár igényeinek megfelelően. A 
Községi Könyvtár a pályázaton jól szerepelt, 
100.000,- forintot nyert, melyből 36 darab új 
könyvet vásárolt. Az összegből vásárolt könyveket, 
2012. február 2-án a Községi Könyvtárban, 
ünnepélyes keretek közepette adtuk át Barnau 
Dumitru Alin Cséffa község polgármesterének, 
illetve a testvértelepülésről érkezett vendégeknek.  
 
● 2012. február 2. Sarkad – Helyi Védelmi 
Bizottság rendkívüli ülése: a rendkívüli téli 
időjárásra való tekintettel kiterjesztett ülés került 
lebonyolításra – Polgári Védelem, Katasztrófa 
Védelem, Tűzoltóság, Rendőrség, EDF-DÉMÁSZ 
Zrt., Közútkezelő, stb. részvételével. Felhívták a 
figyelmet, hogy településenként egy nappali 
melegedő helyet kell kialakítani – a szociálisan 
rászorultak és esetlegesen az úton rekedtek 
számára.     
Esetünkben ez a Napközi Otthonos Konyha 
ebédlője volt, szálláshelyként az Idősek Klubja lett 
megjelölve. Községünkben a külterületi lakott 
részre való tekintettel saját hatáskörömben eljárva, 
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Kisnyéken, a Kultúrházban szintén nappali melegedőt 
jelöltem ki, ahol közfoglalkoztatottak 
közreműködésével megoldottá vált a fűtés, így oda is 
betérhettek melegedni a szóba jöhető érintettek. 
Kiegészítésként az időjárásra való tekintettel úgy 
gondolom, hogy település kül-, és belterületén a hó 
eltolás, akadálymentesítés jól megoldott volt a szóban 
forgó időszakban. 
 
● 2012. február 9. Kistérségi ülés – Zsadány: A fő 
napirendi pont a Többcélú Kistérségi Társulat és 
intézményeinek-, valamint a Békés-Bihar Fejlesztő 
Egyesület költségvetésének megvitatása és elfogadása 
volt. 
 
● 2012. február 15. Kondoros – Belvízelvezetés az 
élhetőbb településekért projekt: közbeszerzési kiírása 
megtörtént, viszont nem lesz gördülékeny a 
közbeszerzés, mivel Szarvas város 480 fm 
csapadékelvezető rendszert felújított egyéb projektek 
kapcsán, így esetükben a kiviteli terveket szó szerint 
újra kell terveztetni. 
 
● 2012. február 18. Sportcsarnok: végéhez érkezett a 
2011/12-es teremlabdarúgó bajnokság. 1-6 csapat került 
díjazásra, valamint díjazva lett: a gólkirály, a legjobb 
mezőnyjátékos és a legjobb kapus. Természetesen mind 
a 10 csapat, akik az eseményen részt vettek, 
részvételükért egy díszoklevelet vehettek át. Egyéni 
közönség díjat adott át Patkás János és Puskás Sándor a 
legjobb mezőnyjátékosnak és a legfiatalabb 
résztvevőnek, valamint a győztes csapatnak. 
 
● „Minden gyerek lakjon jól” program keretében a 
január 31-ig szükséges jelentést az alapítvány részére 
megküldtük, viszont február 1-jén érkezett a hír 
irányukból, hogy azon települések, akik a korábbi 
években is résztvevői voltak a programnak, csak 
előnevelt csirkét igényelhetnek. Ez a helyi hírekben 
közzétettük, és mindenkitől megértést kérünk.  
 
●  A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől 2012. január 
27-én értesítést kaptunk, hogy erre az évre vonatkozóan 
automatikusan meg fogják hosszabbítani az 
együttműködési szerződésben rögzítetteket. Előre 
láthatóan tájékoztatás alapján 2014-ben végleg 
megszűnik az egyesület tevékenysége, és ez által az EU 
élelmiszertámogatás.   
 

 
 
A TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények 
országos hálózatának kialakítása és felkészítése 
pályázaton iskolánk 3.000.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. Pályázatunk címe: Ajánljuk 
magunkat! Referencia értékű működésünkkel, „Jó 
gyakorlataink” megismertetésével, továbbadásával 
segíteni szeretnénk más közoktatási intézmények 

munkáját, szakmai fejlesztő tevékenységét. Kiemelt 
területként a kulcskompetenciák fejlesztését tartjuk 
fontosnak. Célunk, hogy a jó képességű tanulóink 
mellett hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel 
küzdő és SNI diákjaink is eredményesen vegyenek 
részt az oktató-nevelő munkában. 
A nyertes pályázatot készítette: Csotyéné Baráth 
Erzsébet, Nagyné Nagy Katalin. 
 

Téltemetés: 
 A „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Téltemető játszóházat szervezett az alsós 
és felsős tanulók részére. A délután folyamán a 
gyerekek készítettek busóálarcokat, majd közösen 
egy kiszebábot. Ungor Imréné nyugdíjas pedagógus 
előadást tartott a helyi szokásokról.  
 
A gyerekeket megvendégelték pogácsával és teával. 
A foglalkozás végén közösen elégették az iskola 
udvarán a kiszebábot, majd a készített álarcokban 
közös tánccal búcsúztatták a telet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olvasóvetélkedő: 
Hagyományunkhoz híven március 1-jén 
megrendezésre került az alsó tagozatosok 
olvasóvetélkedője. A gyerekeknek két meséből 
kellett felkészülniük. Előzetes munka minden 
csapatnak állat- és névkártya készítése volt. 
Csoportosan oldották meg a feladványokat. 
Hegedűs Henriett tanító néni állította össze a 
feladatokat és bonyolította le a versenyt a tanító 
nénikből álló zsűri segítségével. Zárásként szörpöt 
ittak és a pedagógusok által sütött muffint ettek a 
résztvevő gyerekek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irodalmi témahét: 
Az irodalmi témahét keretén belül kerültek 
megrendezésre a Harry Potter-napok. Igyekeztünk 
egy olyan olvasmányt választani, ami közelebb áll a 
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gyerekekhez, és szívesen foglalkoznak vele. Első nap 
felelevenítettük a történetet, és megnéztük közösen a 
„Titkok kamráját” az interaktív táblán. Második nap 
sportoltunk, és lehoztuk a varázslók kedvenc sportját, a 
kviddicset a földre. Harmadik nap került sor a plakátok 
bemutatására. Negyedik nap a csapatok összemérhették 
tudásukat a játékos vetélkedőn. A résztvevőket a 
pedagógusok itt is az általuk sütött muffinnal 
jutalmazták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulikupa-Okány: 
A III. Sulikupán iskolánk csapata az 5. helyezést érte el. 
Csapattagok: Uram János, Tárnok Péter, Kóra Sándor, 
Szalazsán Attila, Pulyka Szebasztián, Rostás József, 
Széplaki Dávid, Szekeres Martin, Bontó Bence, Egri 
Krisztián, Tóth Sándor.  
Felkészítő tanáruk: Zvolenszki Edit 
 

Német nyelvi hét: 
A gyerekek a hét folyamán csapatokban dolgoztak és 
versenyeztek. Öt kapitányt választottunk, ők pedig 
maguk szervezték a saját csapatukat (5-8. osztályig). 
Vetélkedő és sportdélután is színesítette ezt a hetet. 
 

„Év hangja” szavalóverseny – Sarkad: 
A verseny döntőjébe az alábbi tanulók jutottak be 
iskolánkból: 
Petka Szabolcs - 1. osztály 
Puj Tünde – 2. osztály 
Nagy Eszter – 3. osztály 
Rácz Réka – 5. osztály 
Sárosi Vanessza – 6. osztály 
Kálló Dávid – 7. osztály 
 

Március 15-i megemlékezés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

általános iskolások műsora a Szabadság téren 
 

Mezei futóverseny – Sarkad: 
Bordás Renáta  I. helyezett 

Kajtor Arnold  III. helyezett 
Uram János  II. helyezett 
Patkás Dominika  II. helyezett 
Szabó Milán  II. helyezett 
Törő Dominik  III. helyezett 
 

Családi sportnap: 
Idén ismét megrendeztük a családi sportnapot. 
Nagyon örültünk, hogy sok szülő vette a fáradságot 
és elkísérte gyermekét a sportcsarnokba. Sokan 
szurkoltak közülük, de voltak jó néhányan, akik be 
is kapcsolódtak a versenyekbe. A rendezvényt a 
Szabad Generáció Alapítvány támogatta. Minden 
gyermek kapott egy-egy gyümölcsöt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyílt nap: 
Március 27-én nyílt tanítási napot tartottunk az 
iskolában. Örültünk neki, hogy sok szülő látta most 
is szükségét annak, hogy megismerkedjen 
gyermeke iskolai munkájával. Reméljük, a jövőben 
azok is ellátogatnak hozzánk, akik eddig ezt nem 
tették.  
A szülőket kávéval, ásványvízzel és egy kis 
ropogtatnivalóval vendégeltük meg. 
 

BEIRATKOZÁS: 

 
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a leendő első 
osztályosok beiratkozása 2012. április 16-17–ig 
tart . Kérjük, a következőket hozzák magukkal:  
 
� Születési anyakönyvi kivonat 
� Taj kártya 
� 1.400.-Ft (diákigazolványra) 
� Igazolványkép   
� Gyermekvédelmi határozat 

 

 
 

A tavaszi szünet 
                       2012. április 10-től 13-ig 

tart. 
 
 
 

Fotók megtekinthetők a www.okany-
sarker.hu honlapon. 
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Februárban készültünk a farsangra: álarcokat, farsangi 
szemüvegeket készítettek a gyerekek különféle 
technikával. A fogorvos egy nap fogszűrést tartott, és 
bemutatta a gyerekeknek a helyes fogmosást.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetesen kihasználtuk a hó adta lehetőségeket, 

szánkóztunk is az 
udvaron. Március 8-án a 
fiúk az általuk készített 

papírvirággal 
felköszöntötték a 
lányokat nőnap 
alkalmából. Mivel sok 
beteg gyermekünk volt, 
így a Farsangi vidám 
napot elhalasztottuk 
március 12-re. Ezen a 
napon volt jelmezes 
felvonulás, verseny 
játékok, zsákba macska, 

és elégettük az óvoda udvarán a kisze bábot, amivel 
végérvényesen elbúcsúztattuk a telet! 
 

 
 

             Az Év Hangja 
A Bartók Béla Művelődési Központ és 
Könyvtár ebben az évben ismét meghirdette 

„Az Év Hangja a Sarkadi Kistérségben” című 
szavalóversenyét. A verseny VI. korcsoportban lett 
meghirdetve. A válogatás 2012. március 20-án (kedden), 
március 21-én (szerdán) 13 órától került megrendezésre. 
A VI. korcsoportban tovább jutott Bordás Sándorné. 
2012. április 11-én (szerdán) 9 órától kerül 
megrendezésre a döntő, s akkor kiderül, hogy 
korcsoportonként ki veszi át a vándorserleget, ki lesz az 
Év Hangja a Sarkadi Kistérségben. 
 
 

 
 

Kedves Olvasók! 
 
Használja ki a könyvtári rendszer 
előnyeit, vegye igénybe az ODR 
szolgáltatásait! Az ODR – 
Országos Dokumentum - ellátási 

Rendszer, melynek tagja a Községi Könyvtár. A 
szolgáltatás célja, hogy minden állampolgár 
könnyen és gyorsan hozzájusson a könyvtárakban 
őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, 
folyóirat audiovizuális, vagy elektronikus 
dokumentum. Az olvasó kérését azonnal 
közvetítjük, ahhoz a könyvtárhoz, amelyik 
teljesíteni tudja a kérést. Tudja-e! Ha a tanuláshoz, 
kutatáshoz, munkájához keresett dokumentumokat 
könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az 
eredeti anyagot vagy elektronikus, illetve másolatát 
az ODR-en keresztül beszerezzük és az olvasó 
rendelkezésére bocsátjuk. 
 

„Mintha az ég is mosolyogna, 
ahol ember-emberen segít, 

ahol a szeretet hálója, 
szinte mindenkit bekerít.” 

 
Véradás 

2012. március 27-én, kedden a                      
Községi Könyvtárban megtartott véradáson 36 fő 
vett részt. A véradáson 3 új véradót köszöntöttünk. 
Köszönjük a véradók önzetlen segítségét! 
 

KITÜNTETÉS 
 

2012. március 14-én a Belügyminisztériumban, az 
„ezüst érdemjel fokozat” miniszteri kitüntetést 
vehetett át Ilyés 
József mentő 
gépkocsivezető, 
áldozatos 
munkájáért. 
Ezúton gratulál 
neki családja 
további sok 
sikert, és jó 
egészséget kívánva.  
 
Az elismeréshez az önkormányzat nevében szintén 
gratulálunk, munkájához további sok sikert és 
egészséget kívánunk. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálesetek: Szekeres Lajos (1947), Molnár 
László (1929), Ábrahám Sándor (1933), 
Hegedűs Béla (1945) 
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják, hogy 
halottaink emléke szívünkben él tovább. A 
Képviselő-testület őszinte részvétét fejezi ki az 
elhunytak hozzátartozóinak.     
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 „Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk tovább,  
az életviharában Te vigyázol reám. 
Köszönöm, hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed velem” 
                                 Vörösmarty Mihály 

 
 

2012. április 18-án  

25 éves  

házassági évfordulóját ünnepli 

Eszlári Imre  

és 

Herbert Márta. 

 
Ebből az alkalomból szívből 

jövő szeretettel köszöntik őket gyermekeik: Szabina és 

Imre, unokaöccsük: Gergő, valamint Gabriella 

 
 

 
Kerékpár Szaküzlet és  

Szerviz 
 Sarkad, Vécsey u. 25. 

Kerékpárok forgalmazása, használt és új 
kerékpárok javítása. Alkatrészek, gumiáruk, 

motoros és kerékpáros bukósisakok, sport és divat 
napszemüvegek és egyéb kiegészítők 

kereskedelme. Kerékpárok javítását, elektromos 
és motorkerékpárok kerekeinek centírozását rövid 

határidővel vállaljuk. 
 

FACEBOOK: 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz. 

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

Sarkadon 2 szoba összkomfortos, régi 
típusú, felújított családi ház eladó. Irányár 

3,2 millió Ft. 
Érdeklődni telefonon: 06-30-346-2033 

 

S P O R T - labdarúgás 
 
Sarkadkeresztúr – Gerla             5 : 0 
Góllövő. Hováth Á. /2/, Kocsis Z., Balogh Á. 
Lökösháza – Sarkadkeresztúr             1 : 3 
Góllövő: Zsoldos Z., Molnár M. 
Sarkadkeresztúr – Békés             3 : 3 
Góllövő: Horváth Á., Zsoldos Z., Kocsis Z. 
Sarkadkeresztúr – Kunágota             3 : 0 
Góllövő: Kocsis Z., Vajda V., Horváth Á.  

      

80. születésnapi köszöntő 

80 év az hosszú idő, 
ez alatt több nemzedék is felnő. 
Boldogságban, egészségben légy gazdag, 
mindent kapj meg, amit az élet még megadhat. 
     

2012. április 3-án 
ünnepelte családja 

körében 80. születésnapját 
Kondorosi Mihály.   

 
Szeretettel köszöntjük és 

hosszú boldog, 
egészséggel megáldott 

éveket kívánunk.  
 

Szerető családja 
 
 
 

 
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 
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