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Önkormányzat Hírei

Megújult a Pusztai út
Elkészült a sportpálya mellett kezdődő
külterületi mezőgazdasági földút stabilizálása,
melynek keretében 3,5 m széles zúzottkő
burkolat került kialakításra, 1- 1 méter széles,
szintén zúzottkő felületű útpadkával. Az út
teljes hosszában az űrszelvény biztosítása
érdekében a szükséges mértékben eltávolításra
került a növényzet és a korábban kialakított
csapadékvíz elvezető- és szikkasztó árkokat is
kitisztítottuk.
A felújítással biztosítani kívántuk az érintett út
két oldalán található mezőgazdasági területek
irányába történő közlekedést, jellemzően a
mezőgazdasági gépek jelentette forgalom
kulturált, szabályozott, balesetmentes közlekedésének feltételeit. A beruházás megvalósításához a vidékfejlesztési program
keretében 36,2 millió Ft támogatásban
részesültünk, melyhez az önkormányzat 15 %
önerőt biztosított.

példányt ebből a kitűnően megírt
szerkesztett helytörténeti könyvből.

és

Megszépül az önkormányzat épülete
A tavasz folyamán teljesen felújított és
átalakított régi orvosi rendelő átadását
követően újabb építési beruházásba kezdett az
önkormányzat az elmúlt hetekben. Ezúttal az
önkormányzati épületek közül utolsóként a
hivatal épülete következett, melynek során
korszerűsítjük a fűtési rendszert, elvégezzük a
homlokzati- és födémszigetelést, a palatető
elbontását követően megújul a tetőhéjazat, és
az udvar nagy része is parkosítva lesz, térkőburkolatot kap.
A 28,2 millió Ft pályázati támogatáshoz az
önkormányzat 16,6 millió Ft saját forrást
biztosít.

Ivóvízhálózat felújítás
Meghívó könyvbemutatóra
A Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez
benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként
750 példányban elkészült Szücs Tamás
„Körösztös” Sárkeresztes története napjainkig
című könyve. A szerkesztési, nyomdai
kivitelezési munkálatokra elnyert 1,9 millió
forint támogatáshoz önkormányzatunk közel fél
millió Ft önerőt biztosított.
A könyvbemutatóra 2019. október 4-én 18.00
órai kezdettel kerül sor a Művelődési házban,
melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk.
A rendezvényt követően minden Sárkeresztesi
család részére térítésmentesen átadunk egy

A nyári nagy melegek elmúltával elkezdődhetett
a víztornyot töltő vezeték rekonstrukciója, a 81.
sz. főút Moha felőli oldalától a Művelődési házig
terjedő szakaszon. A főút alatt egy 400 mm-es
védőcsövet kell irányított fúrással átvezetni,
melyben haladhat majd a község vízellátását
biztosító gerincvezeték. A mielőbbi megvalósulás és a lehető legkevesebb földmunka
végzés érdekében - ahol lehetséges - a korszerű
csőroppantásos eljárással helyezik el a régi
nyomócsőben az új vezetéket, ami a falu
biztonságos ivóvízellátását fogja szolgálni. A
beruházást az önkormányzat saját forrásból,
10,9 millió forintos költséggel valósítja meg. A
munkálatok 3 – 4 hetes időtartama alatt
átmeneti nyomáscsökkenés fordulhat elő, ami
miatt szíves türelmüket, megértésüket kérjük.
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Épülnek az új parkolóhelyek
A mezőgazdasági utak felújítását követően elkezdődhetnek
az óvoda és a Művelődési ház közötti szakaszon a
személygépkocsi parkolók kialakítási- és az autóbusz
megállóhelyi öböl átépítési munkálatai, melynek 22,9
millió Ft-os költségét az önkormányzat saját forrásból
biztosítja. A beruházás befejezési határideje 2019. október
31. A munkálatok során az elengedhetetlen
forgalomkorlátozások és az autóbuszmegálló hely
ideiglenes áthelyezése miatt a beruházás - a kivitelezők
minden igyekezete ellenére - a közlekedők és az utazók
számára bosszúságot, kellemetlenséget okozhat, melynek
elviseléséhez kérjük megértésüket, türelmüket.

Legújabb benyújtott pályázataink
A Magyar Falu Program keretében megjelent újabb kiírások közül háromra nyújtottunk be pályázatot:
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című felhívásra ágaprító gép és fűnyíró adapter
beszerzésére pályáztunk,
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítására vonatkozó felhívásra a Jókai utca alsó szakaszának
aszfaltozására kértünk támogatást,
- Temető fejlesztésével kapcsolatos pályázati felhívás esetében pedig a református temető ravatalozó
épülete elé fedett-nyitott filagória-szerű előtető megépítését szeretnénk pályázati forrásból
megépíteni.

Szociális tűzifa támogatás
A Belügyminisztériumhoz szociális tűzifára benyújtott pályázatunkon 38 erdei méter tűzifa vásárlására
kaptunk támogatást, melyhez az önkormányzatnak 48.260,- Ft önerőt és a felmerülő fuvardíjat kell
biztosítania. A támogatási kérelmek elbírálása az önkormányzat 3/2015. (II.27.) rendelete alapján
történik. Kérjük, hogy támogatási kérelmeket legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjenek az
önkormányzathoz benyújtani.
A rendelet értelmében szociális célú tűzifajuttatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft),
egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 400 %-át (114.000 Ft) nem haladja meg. Háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.
Előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra jogosult, valamint
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
Krähling János
polgármester
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Művelődési Ház
hírei
Ingyenes néptánc oktatás a legkisebbeknek is!

Ismételten szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy ingyenes néptánc oktatás indult az
ősszel a Művelődési házban, Kiss Gábor vezetésével.
Az órák október 08-tól hétfőnként 17.30-tól - 18.30-ig lesznek.
Érd: 06704304597 telefonszámon.

Az Országos Könyvtári Napokon, több száz rendezvény lesz a
könyvtárakban. Településünk is csatlakozott a rendezvényhez,
és október 2-án 18.00 órai kezdettel mesedélutánt szervezünk a
Művelődési ház könyvtárába.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gyermekrajzpályázatot hirdettünk a
nyár elején, „Hurrá nyár! „címmel.
Nagy örömünkre, nagyon sok ötletes és
szép rajz született. Szeptember 27-ig
lehet rájuk szavazni a Művelődési
házban. A jutalom sem marad el,
mindenkit szeretettel várunk a
könyvtárba az eredményhirdetésre
október 2-án17.30-órakor.
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Sárkeresztesért Egyesület Hírei
ÖT ÉRZÉK PARK
SÁRKERESZTES, KOSSUTH UTCA
A parkban a környezetvédelem öt területét:
föld, víz, levegő, élővilág, települési környezet,
azok megóvását az öt érzékszerven:

szem

fül

bőr

orr

nyelv
keresztül mutatja be egy ötszög alakú területen.
Ennek középpontjában egy olyan tér helyezkedik el, amely az óvodások és iskolások számára
oktató, minden más korosztály számára pihenő funkcióval bír.
A park területe: 800 m2, melyet 1200 tő levendula, valamint 19 fa és cserje foglal keretbe. Az
utak mentén 10 db pihenőpad helyezkedik el. Az öt érzéket a terület sarokpontjain, oktató tájékoztató táblák mutatják be. A bejáratot egy kapun keresztül lehet megközelíteni, melyet
virágágyás szegélyez.
A park kialakításához csak természetes anyagok kerültek felhasználásra. A terület útjait
természetes mulcs adja, a füves területet eredeti „ősgyep” alkotja.
Az Öt Érzék Park a MOL Alapítvány Helyi Érték Programjában a Sárkeresztesért
Egyesület
sikeres pályázata alapján, valamint támogatók és
segítők
közreműködésével valósult meg.
A területet Sárkeresztes Község Önkormányzata biztosította.
Építette: A Sárkeresztesért Egyesület szervezésében a falu közössége.
Tervezte: Gyovai László okl. építőmérnök
Fő támogatók:
MOL Alapítvány: 500.000 Ft
Sárkeresztes Önkormányzata: 440.000 Ft
Sárkeresztesért Egyesület: 280.000 Ft.
További támogatók:
Sárépszer Kft. ;
Munkácsy Mihály Általános Iskola Alapítvány;
Sárkeresztesi Mezőgazdasági Zrt.;
Gyovai László; Győri Tibor; Horváth Zoltán; Kiliti Sándor; Kissné Kass Ibolya;
Lengyel Gábor; Szalai József; Szűcs Norbert; Vadász Ferenc;
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Elérkezett már a szüretnek ideje….
Szüret idején, mint azt a régebbi időkben is tették,
vidám felvonulással ünnepelték a szőlőtermést, a jól
elvégzett munka sikerét, az újbor születését. Ezeknek
a hagyományoknak napjainkban is nagy jelentősége
van, hiszen hozzátartozik kultúránkhoz és segít, hogy
tovább tudjuk örökíteni hagyományainkat a fiatalok
révén. Ezért szeptember 14-én Sárkeresztesen is
szüreti felvonulással ünnepeltük, hogy a szőlőhegyen
megérett a szőlő, elkezdődött a szüret. Már az ezt
megelőző napokban is nagy volt a sürgés–forgás a
faluban, készültek a megálló-helyeket jelző, az őszt és
a szüretet idéző dekorációk. Ismét nagyon szép,
ötletes kompozíciók készültek, ezzel is díszítve
településünk utcáit. Köszönet a készítőknek.
Szombaton a Művelődési háznál vette kezdetét a
rendezvény. Itt Tihanyi Zsolt kisbíró kidobolta a
felvonulás kezdetét és versbe szedve sorolta a faluban történteket. Ezután a Figurázó
néptánccsoport, akik kiegészültek két fiatal párral adtak színvonalas műsort, megteremtve ezzel
a vidám hangulatot. Közben megérkezett a hintó, jöttek a fogatok, és a menet elengedhetetlen
részesei a lovasok. Így már útnak indulhatott a vidám csapat. Elől a bírói párt: Osvald Anettet és
Imre Richárdot szállító hintó, majd a felvonulók sorban. A kicsik körében idén is a legnagyobb
sikert a pónis fogat aratta. A tarka lovacskák vidáman trappoltak a gyerekekkel megrakott
kocsival. A faluban több állomáson is várták a vidám menetet. Mindenhol finomságokkal, édes
és sós süteményekkel, finom innivalókkal várták őket. A kisbíró minden állomáson invitálta a
falu népét az esti bálba, a táncosok pedig vidám produkciójukkal szórakoztatták az
érdeklődőket. Egyes megállóhelyeken még a lovasok is dalra fakadtak. A felvonulás a
sportpályán ért véget, ahol finom vacsorával várták a megfáradt sereget. A vacsora
elfogyasztása után Kiss Gábor táncházi hangulatot teremtett a sátorban, ahol táncra invitálta a
kicsiket és nagyokat. Este a sportpályán rendezett szüreti bálban Nagy Richard és Molnár Tamás
szolgáltatták a talpalávaló mulatós zenét. Ezzel a bállal ért véget a szüretet ünneplő hangulatos
nap. A rendezvény megvalósításában segítők, résztvevők sora olyan hosszú, hogy nem is
kezdem sorolni, mert valaki biztosan kimaradna. Ezért mindenkinek hálás vagyok, azoknak akik
segítettek és azoknak is akik megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel, fellépésükkel, az
állomásokon a vendéglátásról gondoskodtak. Köszönöm mindenkinek, hogy részese lehettem
egy ilyen fantasztikus napnak.
Szalai Mónika
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Keresztesi Konyha
Kedves Lányok, Asszonyok! Három hetente szerdán 17 órától folytatódnak a
találkozások a Művelődési házba, legközelebb október 16.-án.
Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan vagy éppen hirtelen ötlettől vezérelve alkotunk.
Igyekszünk ott lenni a falu rendezvényein, melyek mindig jó hangulatban telnek.
Szent Mihály napon lecsót főztünk, kolbásztöltéskor fánkot sütöttünk, a majálison kőlevest főztünk, a
falunapi süti versenyen is megmutatjuk a finomságainkat.
Gyertek nézzetek be a konyhába, süssetek, főzettek , beszélgessetek és kóstoljatok velünk.

SPORT

Megkezdődött a 2019/2020. évi őszi labdarúgó szezon, melyben felnőtt csapatunk a megyei III.

osztályban indulva hétről - hétre embert próbáló mérkőzéseket vív. Sorsolásunk szerint a nehezebb és a dobogóra
is esélyes ellenfelekkel kezdtünk, akik ellen a több új igazolást is soraiban tudó csapatunk még az összeszokással is
küzdve kevés sikerrel vette fel a harcot. A korai augusztusi szezonkezdés miatt a foghíjas létszámunk sem a mi
malmunkra hajtotta a vizet, de mostanra a bő 20 fős keret, régi és új játékosokkal megerősítve készen áll a
remélhetőleg szép szereplésre. Idén csatlakozott a hozzánk Nagy Sándor, Gál Dávid Gyula, Grósz Benjamin,
Schieder Marcell és Vigh Dániel Tibor, mellettük visszatérő játékosunkként köszönthettük Balogh Ferencet, Bordács
Pétert és Nagy Ákost is. A nyáron egy távozónk volt, Majlik Gergő személyében.
Bozsik játékosaink is megkezdték a szereplést az új évadban, a korai szezonkezdés azonban őket is váratlanul
érintette. Ennek ellenére korosztályaink lelkesen menetelnek, bízunk az eredményes szereplésükben és örülünk,
hogy ilyen ügyes a településünk ifjúsága. Köszönöm Dobai Balázsnak és az őt segítő szülőknek a munkát a Bozsik
működtetésében!
TAO források bevonásával jelentős fejlesztések zajlottak és vannak folyamatban jelenleg is a sportpályán, illetve a
sportöltözőben. A tavalyi pályázatunkat sikeresen lezártuk, amely révén pályavilágítással, automata
öntözőrendszerrel, az öltöző nyílászáróinak cseréjével, öltözőpadokkal, gazdaságos elektromos fűtőtestekkel és új
sportszerekkel gyarapodtunk, idén pedig a sportpálya felújításon esett át, labdafogó háló építése és bővítése
valósult meg, új fűnyíró traktort szereztünk be, és a hosszabbítás révén, amennyiben a szükséges önerő a
rendelkezésre áll, megvalósításra kerülhet az öltöző épület komplett belső felújítása, valamint további sportszerek
beszerzése és a jövőbeli épületbővítési tervdokumentáció elkészítése.
A következő, idén beadott TAO pályázatunk a felhasználható keret nagymértékű központi visszaszorítása miatt
nem teszi lehetővé ezeken felül további eszközök beszerzését, valamint bővítést és felújításokat, csupán az
utánpótlás működtetésére hagytak jóvá némi ráfordítást, 259 954 Ft összértékben. Így a pályázati források is
szűkőssé váltak, legalábbis pillanatnyilag ez a helyzet. Annak érdekében, hogy az eddigi beruházások és
beszerzések sokáig megmaradjanak, kérjük a lakosok, a pályára kilátogatók és az Önkormányzatunk további
segítségét, hogy vigyázzunk ezekre és rendeltetésszerűen használjuk őket!
Egyesületünk életében is nagy átalakulások vannak kilátásban, ugyanis a jelenlegi elnökség 5 éves, határozott idejű
megbízatása lejárt. Így az egyesület közgyűlése 2019. október hónapban összeül, hogy új vezetőséget válasszon,
akik a megkezdett munkát folytatva, újult erővel és legalább ekkora elhivatottsággal munkálkodjanak a község
sportéletének felvirágoztatásán. Én a magam, és az elnökség tagjainak (Lengyel Károly, Lengyel Zsolt) nevében
megköszönöm az eddigi bizalmat, támogatást és segítséget, nagyon sokat tanultunk és épültünk az évek alatt a
számos ránk hárult teendő végett. Külön köszönöm Alföldi Gábornak, Imre Richárdnak, Osvald Anettnak, Irsa
Jánosnak, Tihanyi Zsoltnak és Lengyel Károlynak az önzetlen, áldozatos segítséget, valamint Irsáné Vieger
Brigittának, aki nélkül a pályázati háttérmunka nem működhetett volna. Amit a megválasztásunkkor vállaltunk
(legyen felnőtt labdarúgó csapat Sárkeresztesen, induljon el a Bozsik program, egyesületi alapszabály
jogharmonizációja, közhasznúvá válás, beruházások és fejlesztések pályázati források bevonásával), úgy gondolom,
sikerült teljesítenünk és egy stabil, a szükséges feltételeket biztosító, az elvárásoknak megfelelő és a környező
települések lehetőségeit figyelembe véve egy remek helyzetben lévő egyesületet adunk át, amely számos
potenciállal, fejlesztési lehetőséggel és egyenlőre pályázati forrásokkal is rendelkezik, így minden körülmény adott,
hogy a folytatás is hasonlóan eredményes lehessen. Én kívánok a jövőben további sikereket, kellemes élményeket,
felejthetetlen sporteseményeket és minden jót valamennyiüknek, akik bármilyen formában közreműködnek vagy
kapcsolódnak a KERESZTESI SK-hoz! Hajrá Keresztes!

Vadász Tamás
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Tisztelt Sárkeresztesi Választópolgárok!
Mint azt tudják 2019. október 13. napján lesz a 2019. évi helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek választása.
A Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság döntése értelmében a településen
-

polgármester-jelölt: Krähling János független jelölt

- egyéni listás jelöltek a Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság sorsolásának
sorrendjében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Igari Balázs
Kiliti Eszter
Pánczél Péterné
Horváth Vilmos László
Kerpel Csaba
Varga-Pekalics Patricia
Gesztesi Dávid
Irsáné Vieger Brigitta
Tieger Balázs
Szalai József

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

A szavazás ideje: 2019. október 13. 6.00 órától 19.00 óráig
A szavazás helye: Művelődési ház 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 9.
Kérjük, éljenek választójogukkal és vegyenek részt a helyi választásokon!
Helyi Választási Iroda

