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__________________________________________________________________________________________
 

Bartos Erika: Gyümölcskosár 
                                    /részlet/ 
 
Itt van a nyár, száz napsugár 
hívogat a kertbe! 
Érik a sok édes gyümölcs, 
szaladj gyorsan, szedd le! 
 
Piros almát almafáról, 
körtefáról körtét, 
akassz meggyet füleidre, 
szedj apró ribiszkét! 

 

 

 

 

JÚNIUSI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI ÜLÉS 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. 
június 24-én tartotta.  
Elsőként a képviselők a polgármester jelentését 
hallgatták meg a lejárt határidejű határozatok, 
valamint a két testületi ülés között hozott 
intézkedésekről. 
 
● A két testületi ülés között, a HURO 2007-2013. 
nyertes pályázat végrehajtásának keretében május 
28-án sarkadkeresztúri delegáció járt Cséffán, 25 
általános iskolás, és 20 felnőtt. A program 
keretében szakmai tapasztalatcserék zajlottak, 
valamint a gyermekek sportversenyeken vettek 
részt.  Ennek a pályázatnak a keretében június 18-
án 20 fő általános iskolás tanuló vett részt cséffai 
gyerekekkel közösen Bihar megyei kiránduláson, 
mely keretében városnézésen vettek részt 
Nagyváradon, majd Félixfürdő érintésével 
megtekintették a Bihari hegyekben lévő Medve-
barlangot. Ugyancsak ennek a pályázatnak a 
keretében megkezdődött a gyermekek táboroztatása 
június 21-ével. 20 cséffai és 20 sarkadkeresztúri 
általános iskolás közös egyhetes táborozást kezdett 
Gyulán. A tábor programjában szerepel a várfürdő 
látogatása, szarvasi kirándulás, Gyula 
nevezetességeinek megismerése. A pályázat 
összesen 4 gyermektábort finanszíroz, kettőt 
Magyarországon, kettőt pedig Bihar megyében. Az 
első Bihar megyei táborra július 5. és 10-e között 
kerül sor. Ezt követően a kölcsönös táboroztatás 
augusztusban folytatódik. Minden költséget az EU  

 
fizet az elnyert pályázat szerint. Így sem a 
szülőknek, sem az önkormányzatnak ez nem kerül 
pénzébe. Minden ingyenes, és ez a mostani nehéz 
körülmények között nagyon nagy érték.  
 
Ugyancsak a HURO 2007-2013. pályázat 
finanszírozásával tudjuk megtartani a falunapot 
2010. július 31-én. A falunapot előkészítő bizottság 
a két testületi ülés között véglegesítette a falunap 
programját.  A programok mellett a  falunapon 
népes cséffai delegációt fogunk vendégül látni. Ez 
szintén tükörprogram, a pályázat a cséffai falunapot 
is finanszírozza, ahol viszont sarkadkeresztúri 
delegáció fog részt venni.  
 
● A két testületi ülés között az NFÜ kedvező 
döntést hozott az általános iskola felújítására Okány 
gesztorságával három éve benyújtott 
pályázatunkról. Az okányi óvoda és a 
sarkadkeresztúri általános iskola felújítására 
összesen 183.008.642.- Ft támogatást biztosít. 
Ebből az összegből 102 millió forint fordítható a 
sarkadkeresztúri általános iskola felújítására, 
melyhez 5 % saját erőt kell rendelni. A beruházás 
az eredeti terveknek megfelelően két ütemben 
valósulhat meg, melynek pontos részletezése a 
közeljövőben megtörténik, ezt követően 
közbeszerzési eljárás veheti kezdetét.  
  
● A két testületi ülés között támogatási szerződések 
előkészítése kezdődött meg az alábbi nyertes 
pályázatokat illetően: 
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- Sarkad-Sarkadkeresztúrt összekötő kerékpárút 
építésére vonatkozóan beruházás bruttó 
162.001.338.- Ft, támogatás 153.901.271.- Ft, 
önerő 8.100.067.- Ft, ebből Sarkadkeresztúrra eső 
rész 685.539.- Ft. 
- közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozóan 
beruházás bruttó 97.578.831.-Ft, támogatás 
92.699.889.- Ft, önerő 4.878.942.- Ft, 
Sarkadkeresztúrra eső rész  44.736.305.- Ft, ebből 
önerő 2.236.815.- Ft, 
- egészségügyi ellátás javítása érdekében 
beruházás bruttó 24.523.393.- Ft, támogatás 
23.268.903.- Ft, önerő 1.254.490.- Ft. 
- integrált közösségi színtér pályázat bruttó 
összege 24.174.743.- Ft, támogatás 19.763.277.- Ft, 
önerő 4.411.466.- Ft. 
 
Miután a közbeszerzési eljárások befejeződnek, 
megkezdődhetnek a beruházások.  
 
● A 16 települést érintő komplex belvízrendezési 
program a végkifejletéhez közeledik, jó hír, hogy az 
Önkormányzati Minisztérium a konzorcium 
kérelmére átvállalja az önerő 60 %-át. Így a 
településeknek az önerő 40 %-ával kell csak 
rendelkezni. Ez esetünkben azt jelenti, hogy 
megközelítőleg az 50 millió forintos beruházáshoz 
mindössze 2,8 millió forintot kell biztosítani.  
 
● A két testületi ülés között folytatódott a 
közmunkaprogram, elsősorban a közterületek, az 
intézmények környékének ápolása, és fűnyírás adta 
a legtöbb feladatot. Emellett folytatódott a 
járdafelújítás, kisebb szakaszokban felújításra került 
a Táncsics utcai járda, a régi temetőhöz vezető járda 
egy-egy szakasza, valamint a Sport utcában 
keletkezett meghibásodások kijavítása. Jelenleg a 
Sugár utcában folyik új járdaépítés a Wesselényi és 
a Bem utca közötti szakaszon. Miután a nevelési és 
oktatási intézményekben megtörtént a ballagás, 
elkezdődhettek a halaszthatatlan karbantartási, 
felújítási munkálatok. Ennek keretében festés, 
mázolás, födémjavítás van folyamatban. Folyik a 
községháza udvarán lévő buszgarázs épületének 
tetőszigetelése, valamint a ravatalozó épületének 
belső felújítása, új burkolat készítése. A súlyosan 
megrongálódott útalapok kijavítása is elkezdődött.  
 

****** 
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 
napközi konyha működéséről szóló beszámolót 
hallgatta meg Diósi Károlyné élelmezésvezető 
előadásában a következők szerint: 
 
Az étkezők korcsoportos megoszlása széles skálán 
mozog, magába foglalja az óvodás-, az iskoláskorú 
gyermekek étkeztetését, az aktív korú felnőttek, 
valamint az idősek meleg étellel való ellátását is. A 
napi háromszori étkezés az oktatási 
intézményekben, az Idősek Klubjában a kétszeri, a 
szociálisan rászorultak, a munkahelyi étkeztetésben 

résztvevők és az előfizetők étkeztetésében a 
korcsoportok törvényben meghatározott energia-, 
tápanyag-, vitamin-, és ásványi anyag 
szükségletének kielégítésére vonatkozó 
követelményeket a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-
FVM együttes rendelet tartalmazza. 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. Alapelv, hogy a nyersanyag és az 
elkészített étel, valamint a takarítási hulladék útja 
nem keresztezheti egymást. A felújítás során EU-s 
követelményeknek megfelelő belső elrendezést és 
kiegészítő helyiségeket alakíttattunk ki, lehetőséget 
adva a berendezések későbbi elhelyezésére és 
cseréjére is. A minőségbiztosítás ma már 
követelmény, hiszen a jó minőségű szolgáltatással 
bizalmat keltünk az étkezőkben, mellyel piaci 
részesedést szerezhetünk, ami későbbiekben bevétel 
növekedést eredményez. Napi kapcsolatban 
vagyunk az óvodával, az iskolával, az Idősek 
klubjával és természetesen az ebéd előfizetőkkel. 
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. 
A mindennapi étkeztetési feladatokat 
lehetőségeihez mérten maximálisan igyekszik 
teljesíteni. A személyi feltételek tekintetében a 
konyha dolgozói közül 1 fő szakács 2007. 
decembertől, módosított szerződéssel „prémium” 
éveit tölti, 4 fő állandó szakképzett személyzet 
dolgozik: 2 fő szakács, 1 fő konyhalány, 1 fő 
élelmezésvezető. Közhasznú munkavégző: 2 fő 
szakképzett szakács, napi 7 órában 1 fő 
szakácstanuló tölti nálunk nyári kötelező 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. 
A beszállítók köre folyamatosan, ütemezett 
áruszállítással biztosítja az optimális raktárkészlet 
fenntartását és így a pénzeszközök tartós lekötését 
nem eredményezi. Lehetőség nyílik a kedvező 
akciós ajánlatok kihasználására, a termékek 
minőségének összevetésére és gondos mérlegelés 
után a lehető legjobb minőségű termék, 
legkedvezőbb áron történő beszerzésére. A konyha 
főzőkapacitása 350 adagban van maximalizálva, 
jelenleg napi 200 adag étel készítése a jellemző, az 
óvodás és iskolás korcsoport étkezői létszáma a 
gyermeklétszám csökkenésével arányos, viszont az 
idősek körében egyre többen élnek az étkezési 
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szolgáltatás lehetőségével. A nyári időszakban 
jellemző több év óta, hogy a tisztasági meszelés 
idejére az okányi napközi konyha látja el a 
sarkadkeresztúri étkezőket, együttműködésünk 
alapján a viszonosságra is sor került.  Jelen 
pillanatban 2010. június 14-től a sarkadkeresztúri 
konyha látja el az okányi családsegítő és az óvoda 
étkezőit. (átlagosan 40 fő óvodás, és 50 fő felnőtt). 
A konyhához tartozó ebédlő közel 10 év óta biztosít 
lehetőséget társadalmi és civil szervezetek 
rendezvényeinek megtartására, családi 
összejövetelek megrendezésére, a munkahelyi 
étkeztetés és az iskolai menza lebonyolítására. 
2008. évben akadálymentesítésre, a vizesblokk 
felújítására került sor a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatása 
előirányzatának keretében a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési tanács támogatásával. Az érdeklődők 
magas száma, a rendezvények széles köre azt 
bizonyítja, hogy községünknek szüksége van az 
ebédlő által nyújtott szolgáltatásokra. 
 

 
Véradás 

2010. június 10-én, csütörtökön megtartott 
véradáson 34 fő vett részt. Ezúton köszönjük 
mindazoknak, akik önkéntesen adtak vért, nem 
várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, hogy 
segítettek embertársaikon. 

 
A következő véradás időpontja: 

2010. szeptember 21-én, kedd 800 órától, 1100 
óráig. 

 
  

        Kedves Olvasók! 
 
Ezúton tájékoztatjuk olvasó-
inkat arról, hogy 2010. június 
28-tól (hétfőtől) 2010. július 16-

ig (péntekig) leltározás miatt a Községi Könyvtár 
zárva tart!                      Nyitás:  

2010. július 19-én, hétfőn délután 13 órakor. 
Kérem szíves megértésüket! 

 
Kedves Gyerekek! 

 
Itt a nyári szünet, szeretnénk 
felhívni figyelmeteket „Pályázati 
Füzet” helyes kitöltésével 
színházjegyet nyerhettek! 

A téma: Benedek Elek A világszép 
Nádszál kisasszony című mese. 
A nyertesek a Gyulai Várszínházba 
bemutatásra kerülő A világszép 

Nádszál kisasszony című mesejátékot tekinthetik 
meg. 2010. augusztus 10-én, kedden. A „Pályázati 
füzetet” és a helyes válaszokat megtaláljátok a 
Községi Könyvtárban. 
A megfejtéseket legkésőbb: 2010. augusztus 5-ig 
(csütörtök) kell leadni. 
Minden résztvevőnek jó keresgélést, hasznos és 
eredményes munkát kívánunk! 

 
 

Erdei iskola május 29 – június 2-ig: 
 
Már hagyománnyá vált, hogy iskolánk 6. 
osztályosai erdei iskolába mennek közösen az 
okányi 6-os tanulókkal közösen. Az idén Bogácsra 
utaztak a Bükk lábához. 5 napot töltöttek el, 
érdekesebbnél érdekesebb programokkal. Túráztak, 
strandoltak, megismerkedtek Eger 
nevezetességeivel és a környék élővilágával.  
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Elballagtunk… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osztálykirándulások: 

� 1-2. osztály: Kétegyháza, lovastanya 
� 3-4. osztály: Gyula-Városerdő 
� 5. osztály: Füzesgyarmat 
� 6. osztály: Bogács 
� 7. osztály: Budapest 
� 8. osztály: Szeged 

 
Gyermeknap: 

A rossz idő miatt a Sportcsarnokban tartottuk a 
gyermeknapot június 3-án. A gyerekek ügyességi-, 
sor-, és váltóversenyeken, foci- és kézilabda 
meccsen vettek részt. A napközis konyha jóvoltából 
üdítőt és édességet is kaptak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Helyi közösségek közötti értékteremtő 
együttműködés 

„Két ország, egy cél, közös siker!” 
 

Cséffa – Sarkadkeresztúr iskolai 
együttműködés: 

 
Május 28-án iskolánk tanulói ellátogattak Cséffára. 
Itt kézilabda mérkőzésen és ping-pong versenyen 
vettek részt. Utána látogatást tettek a cséffai 
természetvédelmi területen lévő bemutató és kiállító 
terembe, ahol megismerkedtek a halastavak 

élővilágával. A programot színesítette a nemzetközi 
lovasverseny is. A napot közös étkezéssel zártuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sarkadkeresztúr- Cséffa  közös 
kirándulás:  

 
Június 7-én a „Kutakodj és okosodj” versenyben 
résztvevő keresztúri felsős tanulók  cséffai gyere-
kekkel közösen egynapos kiránduláson vettek részt 
a Gyulai Várfürdőben. A nap folyamán a gyerekek 
teljes ellátást kaptak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cséffa – Sarkadkeresztúr közös 
kirándulás:  

 
Június 18-án a „Kutakodj és okosodj” versenyben 
résztvevő keresztúri alsós tanulók a cséffai és 
inándi gyerekekkel közösen egynapos kiránduláson 
vettek részt Nagyváradon és a Bihari hegységben. 
A fő program a Medvebarlang megtekintése volt, 
ami a gyerekeknek nagyon tetszett. A nap során a 
gyerekek teljes ellátást kaptak a vendéglátóinktól.  
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Közös táborozás a cséffai gyerekekkel 
Gyulán 2010. június 21-27. 

 
A közös táborozást Gyulán bonyolítottuk le a 
Göndöcs kollégiumban.  
A programban szerepelt: 

� Séta a városban 
� Strandolás a várfürdőben, két alkalommal 
� Ladics ház 
� Vármúzeum 
� Százéves cukrászda megtekintése 
� Kirándulás Szarvasra: Arborétum, 

sétahajózás a Körösön 
� Békéscsabán McDonald’s, sétáló utca, 

Csaba Center 
� Esti séta a szökőkútnál Gyulán, mely 

közben a cséffai gyerekek népviseletbe 
öltözve román táncokat adtak elő 

� Házi ping-pong bajnokság  
 

A gyerekek hamar megbarátkoztak egymással, a 
hétvégére jó néhány szót elsajátítottak egymás 
anyanyelvéből. Azzal váltak el egymástól, hogy 
találkoznak július 5-én a cséffai táborban és a 
falunapokon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Óvodánk nagycsoportosai, az iskolába menő 
gyerekek, 12 fővel közös kiránduláson vettek részt 
az okányi óvoda nagycsoportosaival. 2010. június 
8-án Polgárra, az Archeoparkba látogattunk el 
közös pályázaton nyert pénzből. Az idő ragyogó 
volt, a sok látnivaló lenyűgözte a gyerekeket. 
Kíváncsian nézték sorba a honfoglaló magyarok 
jurtáit, tájjellegű, néprajzi bemutató házakat. A 



6 

Kiadja: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Ilyés Sándor jegyző 
Szerkesztik: a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Keresztúri Hírek bejegyzett nyilvántartási száma: 2.2.4/338/2/2002. 

 

Hortobágy melletti parasztportán – istállót, 
kocsiszínt, tengeri górét, gémes kutat láthattak. 
Állatsimogatás is volt, etették, simogathatták a kis 
nyuszikat, kecskéket, kisbirkákat. Minden gyerek 
pónilovon lovagolt is. Felmentünk a két kilátóba, a 
Római típusú őrtoronyba, a bejárati toronyba, ahol 
letekinthettünk a Csörsz-árokba, megcsodálhattuk a 
panorámát. Nagyon sok élménnyel, látnivalóval 
gazdagodva tértünk haza.  
 

 
 

 

                       Munkalehetőség helyben! 
Tisztelt Asszonyom! 

Tisztelt Uram! 
A Békés Megyei 
Szociális és Gyermek-
védelmi Központ 
munkatársai által készített 
tájékoztatót tartja kezé-
ben és köszönjük, hogy 
elolvassa e sorokat. Intéz-
ményünk egyik feladata, 
hogy gondoskodjon 

azokról a gyerekekről, akik nem élhetnek a 
vérszerinti családjukban. Olyan családokat, 
egyedül álló felnőtteket keresünk, akik 
nevelőszülőként otthonukban fogadnának a 
saját családjukban nem nevelkedhető 
gyermekeket, a jogszabályban meghatározott 
tiszteletdíj és nevelési díj ellenében. Békés 
megyében élők jelentkezését várjuk. A 
nevelőszülővé válás feltételeiről intézményünk 
munkatársai készséggel nyújtanak 
felvilágosítást munkanapokon az alábbi 
elérhetőségeken: 

Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig 
Péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

Telefonszámok: 66/530-220, 20/294-1410, 
20/261-26100, fax: 66/560-275 

Levélcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
e-mail: tegyeszgyula@globonet.hu 

 

HA TE NEM VAGY GONDATLAN 
NYARAD AKKOR  GONDTALAN 
/A rendőrség tanácsai nyári szünetre 

fiataloknak/ 
 

Nyáron is vigyázz értékeidre! Ne feledd, a tolvaj 
soha nem megy szabadságra! 

- Mielőtt elindulsz otthonról, győződj meg arról, 
hogy bezártál-e mindent, a lakásba illetéktelen nem 
tud-e bejutni! 
- Ha elmész otthonról, szüleid mindig tudják hol 
vagy! 
- Idegent ne engedj be a lakásba! 
- Sporthoz, strandoláshoz, játékhoz csak azt vidd 
magaddal, amire feltétlenül szükséged van! 
- Amennyiben kerékpárral indulsz a strandra, azt 
feltétlenül a kerékpártárolóhoz zárva hagyd magára! 
- Az értéktárgyaidat, ékszereidet, a nagyobb 
összegű pénzt, műszaki cikkeket hagyd otthon! 
- A magaddal vitt dolgokat rövid időre se hagyd 
őrizetlenül az öltözőben vagy a törülköző alatt, 
inkább helyezd el a lakáskulccsal együtt a kemping, 
a strand, az uszoda értékmegőrzőjében! 
- Idegen emberek közeledését mindig egészséges 
bizalmatlansággal fogadd! 
- Amennyiben gazdátlan tárgyat találsz, azt az 
információnál, a pénztárnál add le, mert annak 
megtartása is a törvénybe ütközik! 
A drogokról! 
- A drog olyan természetes, vagy szintetikus anyag, 
mely megváltoztatja a szervezet működését, illetve 
a viselkedést. Fogyasztása súlyos egészségkároso-
dáshoz, függőséghez vezethet, átalakítja az ember 
jellemét!  
- Ha droggal kínálnak meg – ami megjelenési 
formáját tekintve lehet cigi, por, tabletta, folyadék 
/alkohol/, injekció, bélyeg, növényi termék – 
utasítsd vissza! 
- a vízről 
- A folyók örvényes helyein – melyek elsősorban a 
kanyarulatokban, hídpilléreknél, zsilipeknél, 
duzzasztóműveknél alakulnak ki – kerüld a fürdést! 
- Kimelegedett, felhevült testtel, ne ugorj a vízbe! 
- Nagy veszélyt jelentenek a víz felszíne alatt 
található cölöpök, kidőlt fák, kövek. Ismeretlen 
vízterületen érdemes kikérni a helyismerettel 
rendelkezők véleményét! 
- Szabad vizek – folyók, természetes és bányatavak, 
csatornák – mentén csak a kijelölt /bójákkal 
határolt/ területen fürödj! 
- Lehetőség szerint ne egyedül menj strandolni, 
barátokkal, testvérrel biztonságosabb! 
- Figyelj társaidra és a kisebbekre! 
Közlekedj biztonságosan! 
- A közlekedésben a „látni és látszani” elv alapvető 
dolog. Nem csak az autósnak kell látni a gyalogost, 
hanem fordítva is! Lakott területen kívül 
gyalogosként járda, kerékpárút hiányában az 
útpadkán, ha járhatatlan az út szélén, mindig a 
forgalommal szemben közlekedj! 
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- Kerékpárodat lásd el fényvisszaverő prizmával, 
világítással! 
- Viselj fényvisszaverő anyaggal ellátott ruhát, vagy 
mellényt! Tartsd be a közúti közlekedés szabályait! 
Használd biztonságosan az Internetet! 
- Az Internet használata során járj el körültekintően! 
Csak olyan weboldalakat látogass, amelyeket 
ismersz, és megbízhatónak tartasz! 
- Használj tűzfalat, vírusirtót! 
- Vigyázz személyes adataidra (név, lakcím, jelszó, 
telefonszám, stb.)! 
- Ne nyiss meg az ismeretlen személyektől érkező 
e-mail üzeneteket! Soha ne kattins e-mail üzenetben 
érkező linkekre! 
- Ne nyiss meg kéretlen reklámüzeneteket (spamet), 
ne válaszolj ilyen üzenetekre! 
Ha úgy érzed nem vagy biztonságban, ha bármi 
baj történik, a rendőrök mindig segítenek, hívd 

a 107-es vagy a 112-es telefonszámot! 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

 
A Sarkadkeresztúri 

Református 
Gyülekezet ismét nagy 
teherrel, kihívással 
találta magát szemben. 
Gyülekezeti termünk 
három eddig fűtetlen 
részét szerettük volna 
felújíttatni és 
vizesblokkal ellátni. 

Azonban a munkálatok elkezdésével világossá vált, 
hogy gyülekezeti házunk ezen része egyrészt az 
évek óta tartó beázás miatt, másrészt a 
szakszerűtlen építési technika miatt ma már 
megmenthetetlen. A gyülekezeti terem ezen 
részének falazatát és tetőszerkezetét egy az egyben 
újra kell építeni. Az így kialakult munkálatok teljes 
költségvetése 1.293.000.- Ft. Sajnos ez jóval több, 
mint mennyit a mi kis gyülekezetünk önerejéből elő 
tudna teremteni. Ezért kérjük mindazok segítségét, 
akik tehetik, akiknek csak számít református 
gyülekezetünk sorsa és élete, hogy anyagi 
áldozatvállalással járuljanak hozzá gyülekezeti 
házunk megmentéséhez és újjá tételéhez. 
Adományok befizetése a lelkészi hivatalban vagy 
harangozónknál, Tímár Gyulánénál lehetséges. 
Áldást, békességet!  
                              Hunyadyné Cserge Mária lelkész 
                                      

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Halálesetek: Kura Sándorné (Puskás Irén 1930), 

Puskás János (1923), Virág Sándor (1939) 
 

S P O R T 

Labdarúgás: 
Mezőberény – Sarkadkeresztúr  0 : 3 
Góllövő: Kovács Gy., Zsoldos Z., Dr.Bányai T. 
      
A felnőtt csapat a 6. helyen végzett, mivel az után-
pótlás csapatok létszámhiányos kiállásai miatt ösz-
szesen 9 pontot vontak le az össz teljesítményéből 
(egyébként 4. lett volna). Az IFI, serdülő és U14-es 
csapat korosztályában az utolsó helyen végzett. 
Ugyanakkor örömteli, hogy Dr. Bányai Tibor 17 
góllal holtversenyben a megyei I. osztályú bajnok-
ság gólkirálya lett. Az egyesület vezetősége 2010. 
június 25-én tartotta évzáró közgyűlését, melyen a 
kialakult helyzetre tekintettel lemondott. A „kiala-
kult helyzet” a következőt takarja: az utánpótlás 
területén olyan mérvű játékos hiány alakult ki, 
amely a bajnokság végére teljesen komolytalanná 
tette egyesületünket, hiszen már a felnőtt csapatból 
kellett az utánpótlás miatt 9 pontot levonni. Ez 
abból adódott, hogy csapataink létszámhiányosan 
álltak ki, az 1. ki nem állás figyelmeztetés, a 2. után 
1 pont levonás az adott utánpótlás csapattól, a 3. 
után 1 pont levonás a felnőtt csapattól, a 4. után 3 
pont levonás a felnőtt csapattól. Két csapatunk 
miatt 4-4, harmadik csapatunk miatt 1 pont lett 
levonva a felnőttektől. Sajnos ez a helyzet csak 
romlik, hiszen egyre kevesebb a gyerek telepü-
lésünkön, valamint az U14-es csapatba leigazolt 
okányi gyerekek /6 fő/ valószínű mennek vissza az 
okányi serdülő csapatba, mivel most már náluk az 
is lesz. A megyei I. osztályú bajnokságban kötelező 
szerepeltetni U19 (IFI); U16 (serdülő) és U14 kor-
osztályú csapatokat, melyet a vezetőség úgy látta, 
hogy nem tud biztosítani, ezért lemondott. Ezzel, 
hogy nincs megfelelő számú utánpótlás játékos, le-
hetetlen nevezni a megyei I. osztályba. Ugyanakkor 
van lehetőség a megyei II. vagy III. osztályba 
nevezni, itt csak U19-es csapat kötelező, illetve a II. 
osztályban U16, de nem kötelező jelleggel. Az 
egyesület játékosai látva a kialakult helyzetet, 
tudomásul vették azt, és nem szeretnének nálunk 
alacsonyabb osztályban futballozni. Az edző, 
Cserháti István, aki 8 éve dolgozik egyesületünknél, 
fájó szívvel vette tudomásul a bejelentést.  
Egyesületünk vezetésével 3 bajnoki címet szerzett 
(1 megyei II., 2 megyei I. osztály), megjárta az NB-
III-as bajnokságot is. E helyütt is nagyon köszönjük 
munkáját, mint ahogy köszönjük azon játékosok 
munkáját is, akik más egyesületben folytatják 
pályafutásukat. Új helyzet alakult ki, szükséges egy 
új vezetőség választása, illetve új játékos állomány 
kialakítása. Van kezdeményezés helyiek részéről, 
amiről a következő számunkban tájékoztatjuk a 
lakosságot. Az önkormányzat az egyesület 
működéséhez az előző évi támogatásnak 
megfelelően továbbra is hozzájárul. A jelenlegi 
helyzetet nem a működési költségek hiánya, hanem 
a nem megfelelő utánpótlás létszám idézte elő. 
                                                 SE volt vezetősége 
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2010. július 31. szombat 
 

 
12.00 – 12.05   Megnyitó 
12.05 – 13.00  Szilágyi Zoltán és zenekara műsora  

Szappanos Gáborné közreműködésével 
13.05 – 13.40  „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola bemutatója  

3 korcsoportban 
13.45 – 14.10  Gyulai Mazsorett csoport fellépése 
14.15 – 14.20  Napsugár tánccsoport műsora   
14.25 – 14.50  Őszirózsa Népdalkör 
14.55 – 15.00  Napsugár tánccsoport műsora 
15.00 – 15.30  DUPLA KÁVÉ m űsora 
15.35 – 15.50  Cséffai Datina néptáncegyüttes 
15.55 – 16.10  Cséffai Cigány Hagyományőrző Egyesület  

(Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében)   
16.15 – 16.55  Országos Román Táncegyüttes műsora 

      (Román Kisebbségi Önkormányzat szervezésével) 
   17.00 – 17.20  Varga István műsora 

17.25 – 17.55  OPERETT 
18.00 – 19.00  Fiatal Énekesek műsora 
19.00 – 19.50  Tombola 
20.00 – 20.50   KENTON együttes fellépése 
21.00 – 21.40   BALÁZS PALI m űsora  

„ Nem adom kölcsön a szívem” címmel 
21.45-től  Utcabál (Szilágyi Zoltán és zenekara 
 

- KARATE bemutató Papp Anikó és társai közreműködésével 
- játszóház és arcfestés, hajfonatkészítés, bohóc a gyermekek részére, a felnőttek 

részére szemvizsgálat a sportcsarnokban, a sportcsarnok udvarán pónilovaglás, ugrálóvár 
- a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja szervezésében folyamatos egészségügyi szűrés 

a   sportcsarnokban (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, koleszterinmérés,  (aki hiteles eredményt 
vár, az két órával szűrés előtt ne étkezzen) 

- Biztonsági öv szimulátor és elektromos szonda próba a sportcsarnok udvarán 
a Sarkadi Rendőrkapitányság  és a helyi Polgárőrség szervezésében  

- Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének szervezésében – fényterápiás bemutató kezelések 
- Szakáll Sándor (DUGÓ) kiállítása a sportcsarnokban 

- Borok bemutatója 
- folyamatos vendéglátás a kitelepült büfékben 

 

A falunapra mindenkit szeretettel várnak: 
Községi Önkormányzat 

Községi Könyvtár  
- Román Kisebbségi Önkormányzat 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

- Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 
- Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete 

- Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért Alapítvány 
- Polgárőr Egyesület 


