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Polgármesteri Hivatal egykor és ma 

EGYHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉPÜLETEI 

                                      Református templom                                                 Baptista imaház 

             

           
             Görögkeleti román ortodox kápolna

                                                                                                   Katolikus Jézus Szíve kápolna          



6. 

  

Okány - Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda
A tanuló létszám folyamatos csökkenése miatt községünk arra kényszerült, 
hogy társuljon Okány községgel a közoktatási és óvodai feladatok 
ellátására. Így 2007. július 1-én létrejött az  
Okány –Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda. Ettl fogva iskolánk 
tagintézményként mködik. Megtartottuk jól bevált hagyományainkat és 
eddig nem ismert új rendezvényeket, foglalkozásokat vezettünk be. A 
pályázati lehetségeket igyekeztünk kihasználni.  

Nyertes pályázatok:
2008:  - TIOP pályázat, IKT eszközök: 4 db interaktív tábla, 11 db számítógépes konfiguráció, 1 db  

szavazócsomag,  1 db laptop (a közbeszerzés folyamatban van)
2009:  - Békés Megyei Közalapítvány: erdei iskolára 350.000.- Ft Okánnyal együtt

     - Integrációs program: 2.139.000.- Ft 
- KUL-TÚRA Élmény pályázat, Debrecen - 56 tanuló – 204.000.-Ft 

-  Millenáris Nonprofit Kft: Hátrányos helyzet tanulók kulturális-szabadids programjainak  
támogatása – 56 tanuló 

- E-ON Sportszer Pályázat: focik, pumpa, szelep, labdatartó háló 
- ELTE Takács Etel Pedagógiai Alapítvány: 100.000.- Ft könyvvásárlásra 

2010:  - Integrációs Program: 1.594.000.- Ft - 8 hónapra
  - Szegedi Tudományegyetem támogatása pedagógiai mérésekhez, továbbképzésekhez: 130.000.- Ft 

- Békés Megyei Közalapítvány: erdei iskolára 254.000.- Ft Okánnyal együtt 

É l e t k é p e k  a z  i s k o l a  é l e t é b l  
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9. 

Sarkadkeresztúri Általános Iskolásokért Alapítvány 
2007. szén jött létre az alapítvány 3 magán személy segítségével. Az alapítvány kuratóriuma 3 fbl 
áll. A kuratórium elnöke Nagyné Nagy Katalin, tagjai: Törné Kölüs Erika, Nagy Sándorné. A 
kuratórium minden alkalmat megragad arra, hogy vagyonát növelje és minden lehetséges pályázaton 
elindul. 
Nyertes pályázataink:
2008:   - „Két kerékkel  a Körös körül” tábor – 187.500.-Ft.

 „Köszönjük Sió!” Iskolatáska Program – 8 db iskolatáska felszereléssel – 29.000.-Ft. 
 „Reneszánsz túrák”  - 200.000.- Ft. 
 Békés Megye Képviseltestülete – 30.000.- Ft. 
 Egészséges Településekért Alapítvány – rendezvénysátor – 2.340.000.-Ft. 
 40 f hátrányos helyzet tanuló kirándulása Budapestre a Jöv Házába – Agility park, 

Parlament 
2009: 

 „Reneszánsz Túrák” pályázat – 100 f - Budapest, Természettudományi Múzeum Közlekedési 
Múzeum, Aquincum, Parlament 

 „Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2009” Új Magyarországért Program FVM - 
500.000.- Ft. 

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Terülj-terülj asztalkám!” – 500 db konzerv, 200 db 
csokoládé, 250 l üdít Gyermeknapra. 

 Nemzeti Civil Alapprogram – mködési célú pályázat – 100.000.- Ft. 
 Békés Megye Képviseltestülete – 20.000.-Ft. 

2010: - Nemzeti Civil Alapprogram – mködési célú pályázat – 100.000.- Ft.











                                                                            



10. 

KÉPEK AZ ÓVODA ÉLETÉRL 

2007-ben új épületegyüttesbe költözött az óvoda. 
Az egykori iskolaépületet az önkormányzat saját 
költségén közmunkások közremködésével 
alakította át. A volt melléképületbl egy esztétikus, 
szépen felszerelt tornaszoba lett megvalósítva. Az 
átadás óta sokat formálódott a környezet. Az 
újonnan ültetett fák már hs árnyékot tartanak és a 
szépen ápolt virágoskertek között lév épületbe 
örömmel lépnek be a gyerekek. Egy sikeres 
pályázat eredményeként az önkormányzat 1,2 
millió forint összeget tudott játékokra és 
berendezési tárgyakra fordítani.   

    

11. 

NAPKÖZI OTTHONOS KONYHA ÉS EBÉDL

A 26 millió forintból  megújult komplexumban naponta 
200-250 adag ebédet állítanak el Az ebédlben szívesen 
tartják rendezvényeiket a civil szervezetek. Családi 
események, rendezvények lebonyolításakor is közkedvelt 
helyszín.  

EGÉSZSÉGÜGY 

                          

                         Háziorvosi rendel                                     Védni szolgálat –  
                                                                                                       fogorvosi rendel

A közeljövben jelents fejlesztések valósulnak 
meg a védni szolgálatnál és a fogorvosi 
rendelben. Az LHH-s program keretében 24,5 
millió forint támogatás lesz felhasználva erre a 
területre.                                                                                                                     

                                                                                           Gyógyszertár 



12. 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 

2006: A Közösségi Ház és a Községi Könyvtár épületének akadálymentesítése megtörtént. A 
fejlesztés az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlségi Minisztérium és Fogyatékosok Esélye 
Közalapítvány által kiírt és megnyert támogatással valósult meg.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai 
Kollégium pályázati támogatásával a Napsugár Bábegyüttes 
Csipkerózsa eladását nagy érdekldéssel figyelték az 
óvodások, az 1. és a 2. osztály tanulói. Összesen 68 f vett 
részt.

2007: A Magyar Köztársaság Külügyminisztérium által kiírt 
„A közkönyvtárak uniós programjának 2007. évi támogatása” 
cím pályázaton 100.000.-Ft-ot nyert, melynek eredményeként   
75.000.-Ft-ot uniós tartalmú könyvekre, 25.000.-Ft-ot 

rendezvények megszervezésére fordítottunk. A rendezvények 
célja nemcsak az Európai Unió tagországainak a megismerése 
volt, hanem közösségfejlesztés, játszóház, a generációk 
közötti szakadék feloldása, a településen élk uniós 
tájékozottságának szélesítése, a különböz kultúrák 
megismerése és elfogadása. Európai Uniós Információs Pont 
lettünk. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz pályázatot 
nyújtottunk be „Felzárkóztató pályázat a Községi és Városi 
Könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására” 
címmel, a pályázat sikeresen szerepelt, a nyert összeg 200 ezer 
forint, melyen új könyveket vásároltunk. 

2008.Az eMagyarország Pont fejlesztésére a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumtól 280.000,- forintot nyertünk. Ez az 
összeg a megjelölt célok között elssorban a számítógépes park 
növelése, másrészt technikai eszközök beszerzése szerepelt. Ezzel 
a fejlesztéssel feloldódott az a zsúfoltság, mely az Internetes 
elérhetséget biztosító eMagyarország Ponton az utóbbi 
idszakban, sorban álláshoz vezetett. A fejlesztéssel egy idben  
SZOFI Pont lettünk.

2009.
A Községi Könyvtár pályázatot nyújtott be az információs 
társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus 
közszolgáltatások megvalósítása céllal, a Miniszterelnöki 
Hivatal által az eMagyarország program keretében meghirdetett 
Közösségi Internet-Hozzáférési Pontok (KIHOP) támogatása 
címmel. A pályázaton 1 millió forintot nyert. 

Sarkadkeresztúron a Községi Könyvtár 
hagyományos, jó kapcsolatot ápol a határon túli Apátkeresztúr Községi 
Könyvtárával. A Kölcsey Ferenc Alapítványhoz „Testvérkönyvtár-segít
program” címmel hirdetett pályázatot. A pályázat célja volt, hogy 
könyvadománnyal támogassuk a határon túli magyar testvérintézményt. A 
pályázat sikeres volt 80.000.- Ft-ot nyertünk. Az elnyert összegbl 41 darab új 
értékes tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat és gyermekirodalmat 
vásároltunk. A lakosság körében meghirdetett felhívásra 419 darab 
könyvadomány érkezett. A könyveket ünnepélyes keretek között adtuk át. 

13. 

ÉLET AZ IDSEK KLUBJÁBAN 

KÖZSÉGÜNK 

                                            

                                    
                                                                     

           Bankautomata              Rákóczi úti kerékpárút 
                                                                                                                urnafal 

                                                                         

                                                                                                             Sportcsarnok 
               MINSÉG Vasipari Kft. telephelye                                                                              volt Hengermalom  

                                                                                        

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    Vadászház 
                      Kisnyéki Mveldési Ház                                                                           pillanatkép a vadászatról 



14. 

BERUHÁZÁSOKRÓL 
A képvisel-testület kiemelt figyelmet fordított a kommunális feladatok jó színvonalú ellátására, a 
közterületek, parkok és a temet ápolására, a köztisztaság megtartására. Mindezt csak úgy lehetett 
elérni, ha megfelel célgépek állnak rendelkezésünkre. Az elmúlt idszak gépbeszerzéseit 
célirányosan úgy bonyolítottuk le, hogy a megvásárolt eszközök a lehet legjobban szolgálják ezen 
feladatainkat. Pályázati támogatással tudtunk vásárolni: 
- 82 LE traktort, 6,5 tonnás pótkocsival, 6,5 millió forint értékben, 
- FORD kisteherautóra cseréltük az öreg ARO-t, 
- továbbá traktor után fkaszát, szárzúzót és tárcsát vásároltunk, 8,1 millió forintért. 

Pályázati forrásból megújulhattak gyjtútjaink a Petfi-Jókai és a Sugár utcában, összesen 22 millió 
forintból. Az elmúlt idszak kötelez feladata volt az intézmények és középületek akadálymentesítése. 
Ennek a kötelezettségünknek önkormányzatunk eleget tett, és valamennyi önkormányzati tulajdonban 
lév épületben elkészültek a mozgáskorlátozotti WC-k, és a rámpák. Mindezt szintén pályázati 
forrásból sikerült megvalósítani, közel 20 millió forint felhasználásával. Jelentsen javította a 
közlekedés körülményeit az a 200 millió forintos fejlesztés, melynek keretében új burkolatot kapott a 
Sarkadkeresztúrt átszel 4219 jel közút.  

Új lendületet adhat a településfejlesztésnek a már elnyert pályázatok megvalósítása:  
- Általános Iskola felújítására 102 millió forint, 
- közösségi közlekedés fejlesztésére (buszöblök, buszvárók, tájékoztató táblák) 44 millió forint, 
- egészségügyi ellátás javítására, védni szolgálat és fogorvosi rendel (dönten 

eszközbeszerzés) 24,5 millió forint,  
- integrált közösségi színtér (Közösségi Ház fejlesztésére) 24 millió forint, 
- településközpont felújítására 48 millió forint, 
- komplex belvízrendezési program megvalósítására 50 millió forint, 
- Sarkad-Sarkadkeresztúr közötti kerékpárút megépítésére 160 millió forint, 
- szennyvíztisztító létesítésére a HURO pályázat keretében 210 millió forint 

fordítható. A beruházások egy része 2010-ben indítható el.  

15. 

RENDEZVÉNYEK – falunap 



16. 

Hagyománnyá vált a falunap megrendezése, 
amely széles társadalmi alapokon nyugszik. A 
szervezésben részt vesznek a civil szervezetek, a 
helyi vállalkozások, és az intézmények. Egy-egy 
rendezvény jelents összefogás eredménye. A 
rendezvények finanszírozását igyekszünk 
pályázati forrásból biztosítani, így történt ez 
2010-ben is. A falunapok nagy értéke, hogy az 
országos eladók mellett nagyon sok helyi 
produkciót is felszínre hozott. Közülük a 
legkiemelkedbbek a környez települések 
rendezvényein is szívesen látott vendégek. A 
szórakozás mellett a falunap a találkozás színtere 
lett, a legtöbben ilyenkor látják vendégül 
elszármazott családtagjaikat. 

17. 

SPORT 

                                                                               

    

             Megye II. bajnokcsapat 2004.                                    Ifjúsági csapat 2005.                                                          
                                                                                                    
                                                                             Az elmúlt idszakban a képvisel-testület                  

kiemelten figyelemmel kísérte a sportot, ennek 
köszönheten kimagasló eredményeket értek el a 
csapatok: megye II.osztályú bajnoki cím, megye 
I. osztályú bajnoki címek, az NB-III-as szereplés. 
Kézilabdában a ni csapat az NB-II-ig jutott.  

Jelents mértékben sikerült fejleszteni a 
létesítményeket. Az új sportcsarnok átadását 
követen sikerült egy olyan új sportöltözt 
megvalósítanunk, amely a jelenkor 
követelményeinek és igényeinek maximálisan 
megfelel. 

            Megye I-es bajnokcsapat 2005.                                                    

  
                 Emlék az NB-III-ból 
         Békéscsaba-Sarkadkeresztúr 1: 1                          Megye I-es bajnokcsapat 2008. 
                                                                                  

                                                                                                       Kézilabdás lányok 2000. 



18. 

KERESZTÚRI SZÖVETSÉG 
2000-ben létrejött a Kárpát-medencében mköd Keresztúr nev települések együttmködése 
Bodrogkeresztúr és Balatonkeresztúr kezdeményezésére. A kezdeményezés olyan sikeresnek 
bizonyult, hogy még ebben az évben megrendezésre került az I. Keresztúr Nev Települések 
Találkozója Balatonkeresztúron. 2001-ben Rákoskeresztúron megalakult a Keresztúr Nev
Települések Szövetsége. A Szövetség célja, hogy minél több Keresztúr nev település, a lehet
legszélesebb körben tudjon együttmködni. Ennek érdekében az összes szóba jöhet pályázati forrást 
igyekszik megszerezni. Az elmúlt idszakban évente sikerült megrendezni különböz helyszínekkel a 
találkozót. Sarkadkeresztúron erre 2005-ben került sor. A X. Találkozót 2009-ben Balatonkeresztúr 
rendezte. Új területe az együttmködésnek a gyermekprogramok szervezése. Ennek keretében 16 
keresztúri gyermekcsapat mérte össze földrajztudását 2010-ben Székelykeresztúron Európai Uniós 
pályázati támogatással. A sarkadkeresztúriak ezen az eseményen holtversenyben III. helyezést értek el. 
Teljesítményüket horvátországi utazással díjazta a Szövetség. Ebben az évben a találkozó házigazdája 
ismét Székelykeresztúr lesz. 

                                                                                        

19. 

Március 15-e képekben 

Civil kezdeményezésre 1998 óta a Szabadság 
téren tartjuk a március 15-ei ünnepséget, 
melynek során koszorúinkat az Illich Ferenc 
fafaragó mvész által készített kopjafánál 
helyezzük el. 

                                       

  

                                                                                                                     I. világháborús emlékm
                
                   1848-1849-es szabadságharc emlékhelye                                                                                

                 Kopjafa a VI. Keresztúr Nev Települések  
                          Találkozójának emlékére 2005.                                           II. világháborús emlékm



20. 













„Két ország, egy cél, közös siker! 





Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata, mint vezet partner Cséffa község Önkormányzatával 
„Közösségek közötti együttmködés” projektjével sikeresen pályázott és az alábbi programokat 
valósíthatja meg: 

 honlapfejlesztés – megújul a www.sarkadkeresztur.hu weblap, 
 kiadvány szerkesztés – amit most a kezében fog a Kedves Olvasó, 
 Sarkadkeresztúri falunap – 2010. július 31. szombat (mindenkit szeretettel várunk), 
 Vállalkozó és üzletember találkozó – gazdasági együttmködés alapjainak megteremtése, 
 Közszféra találkozó – intézmények munkatársainak találkozási lehetsége, egymás 

tevékenységének megismerése, tapasztalatcsere, 
 Civil napok – civil szervezetek megismerése, tanácsadás, segítségnyújtás, tapasztalatcsere, 
 Kirándulások – 2-2 egynapos kirándulás szervezése alsó és fels tagozatos általános iskolás 

diákok részére (20-20 sarkadkeresztúri és cséffai diák és kísérik), 
 Oktatási intézmények közötti együttmködés – a gyerekek iskolai keretek között ismerjék 

meg a másik ország tanulói helyzetét, körülményeit,
 Diáktáborozás – 2-2 egyhetes tábor az iskolások (egyenként 15-15 sarkadkeresztúri és cséffai 

gyerek) részére, 
 Eszközbeszerzés – 1 db laptop és projektor beszerzése. 

A projekt összköltsége:   64.565,45 euró 
Sarkadkeresztúr költségvetése:  34.841,79 euró 
Ebbl:                         33.099,70 euró támogatás

              1.742,09 euró öner

A fenti programok kerülnek megrendezésre tükörprogramként a határ túloldalán, Cséffán is. 


21.          

SARKADKERESZTÚR - CSÉFFA TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYÜTTMKÖDÉS 

Több mint 10 éve, hogy a két település aláírta az 
együttmködési megállapodását. Az elmúlt idszak 
nagyon sok szép eredményt hozott. Találkoztak a 
civil szervezeteink, intézményeink, sportegyesü-
leteink és találkozott a közszféra. Sor került a 
vállalkozók és üzletemberek megbeszélésére. A több 
mint egy évtizedes együttmködés a legnagyobb 
eredménye azonban az általános iskolás gyermekek 
kölcsönös üdültetése, melyre els alkalommal 2007-
ben, az INTERREG-III/A, határon átnyúló együtt-
mködési program keretében nyertünk forrásokat, 
jelenleg pedig folyik a HURO 2007-2013, határon 
átnyúló program „A közösségek értékteremt
együttmködése” címmel. 2010-ben összesen két 
egynapos, és 4 egyhetes tábor kerül lebonyolításra 
tükörprogramszeren. A projekt finanszírozza a 2010-
es sarkadkeresztúri és cséffai falunapok 
megrendezését is.  

A közösségek együttmködésén túl sikerrel járt az infrastruktúra fejlesztésére irányuló közös 
pályázatunk is, így a HURO 2007-2013-ban Cséffa gesztorságával 2 millió eurót nyert közös 
szennyvízberuházásra. Ebbl az összegbl Cséffán hálózat és tisztító épül, míg Sarkadkeresztúr 
megépülhet a szennyvíztisztító.  

    Együttmködési megállapodás megkötése 
         1999. 

            A 2007-es közös táborozás képei                    Horgászverseny a Cséffai halastavak környékén

                                                                                
                                                              Tábori élet a cséffai erdben     



22. 

      

Közös kirándulás a Medve-barlanghoz 

2010-es közös programok képei: 
     
   Közszféra találkozója: 

                                                                   Gyerekek sportvetélkedje a Sportcsarnokban 

                                                                                                                        

23. 

Cséffai találkozó képei 

  

                                                                                      

  



24. 

Készült: az Európai Unió támogatásával a HURO-2007-2013. program keretében.  
Szerkesztette: Nagy Mihály és Czégény Lajosné

2010-es közös táborozások: 
A gyermekek a közös kirándulások során meglátogatták a Medve-barlangot, megismerkedhettek 
Nagyvárad és a Bihari-hegység nevezetességeivel, közös programokon vettek részt Gyulán a 
várfürdben, szarvasi kirándulásuk során megismerkedhettek Békés megye több nevezetességével. A 
két település együttmködésének legnagyobb értéke, hogy felejthetetlen emlékeket tudott szerezni a 
gyerekeknek.  


