2019. április

Szerkesztő: Kuglerné Eper Ágnes

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Sárkeresztes lakóinak!
A Község Önkormányzata nevében:
Krähling János polgármester

ÚJRA! Fergeteges tojáskeresés!!!!
Szeretettel várunk minden gyermeket és szülőt a második
alkalommal megrendezésre kerülő tojáskereső versenyre!
A tojáskeresést április 22-én, húsvét hétfőn tartjuk a
focipálya mellett, futópálya környékén, ahol több mint
600 tojásban rejtünk el apró kincseket!
Gyülekező 15.45-kor az öltöző előtt!
Kosarat, gyűjtőedényt hozzatok magatokkal!!!!

sk

2. oldal

Önkormányzat Hírei
Megújul a Kossuth utca
A Magyar Falu Program keretében az állam által
biztosított forrásból mintegy másfél kilométer
hosszan megújul a Kossuth utca burkolata. A
geodéziai felmérés és a tervezés már elkezdődött. A kivitelezési munkálatok a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. szervezésében még ebben az
évben megkezdődnek, és még a tél beállta előtt
be is fejeződnek.
Kezdődnek az útépítések
Sikeresen befejeződött az útépítésekre és a
csapadékvíz
elvezetésre
kiírt
összevont
közbeszerzési eljárás. A legjobb ajánlatot a helyi
Sárépszer Kft. adta. A jórészt pályázati forrásból
megvalósuló külterületi- és zártkerti utak és a
kapcsolódó útcsatlakozások felújítása (Borbálai
út, Pusztai út) nettó 41,5 millió Ft-os költséggel
a szerződés aláírását és a munkaterület átadását
követően rövidesen megkezdődhet.
Az önkormányzat saját forrásból a Kossuth utca
óvoda és a buszmegálló közötti szakaszán, teljes
hosszban térköves parkoló helyeket épít, amivel
egyidejűleg szabványos autóbusz öböl is
kialakításra kerül, kiemelt peronnal. Az utca
ezen szakaszán és a Jókai utcai élelmiszerüzlet
előtt a csapadékvíz elvezető árkok is
elkészülnek. Ezt a beruházást is a Sárépszer Kft
nyerte el, nettó 17.941.727,- Ft-os ajánlatával. A
parkoló építését a Magyar Közút Zrt.
beruházásával összhangban remélhetőleg a nyár
folyamán el tudjuk kezdeni.
A Kossuth utcai fejlesztések elkészültével és az
út melletti területek parkosításával, virágosításával jelentősen javulni fog településünk
arculata, a községbe érkezők vagy átutazók az
eddigieknél jóval kedvezőbb első benyomást
szerezhetnek Sárkeresztesről, és mi Sárkeresztesiek is büszkélkedhetünk egyre szépülő, fejlődő településünkkel.
Lezárult a „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése
Sárkeresztesen” című projekt
A 45,7 millió Ft európai uniós támogatás
segítségével megtörtént a szociális alapellátásnak jövőben helyt adó épület, a régi orvosi

rendelő felújítása. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg, mely az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
hazai központi költségvetési előirányzatból,
vissza nem térítendő támogatás formájában
került finanszírozásra.
A fejlesztés eredményeként a szociális
alapellátás az önkormányzat épületéből áthelyezésre került a Kossuth utca 1/c. szám alatt
található régi orvosi rendelő épületébe, mely a
projekt keretében teljes felújításon, belső
átalakításon és energetikai korszerűsítésen esett
át. Sor került a tetőszerkezet cseréjére, az aljzat
és a födém szigetelésére, a külső homlokzati
hőszigetelésre, az akadálymentesítésre, és a
homlokzati nyílászárók cseréjére. Az eszközbeszerzés során a szociális munkatársak munkájához szükséges informatikai eszközök,
bútorok, egyéb konyhai felszerelések kerültek
beszerzésre. Az udvaron járda, háromállásos
parkoló és mozgássérült parkoló épült. Az épület
felújítása során a projektarányos akadálymentesítés keretében egy akadálymentes mosdó
is elkészült. A felújított épületben kialakított
csoportszoba a célcsoport tagjai számára rendezendő programok, tréningek bonyolításának
helyszínét biztosítja. Az épület legnagyobb
helyiségében kapott helyet a váró, amely
öninformációs térként és foglalkoztatóként is
funkcionál. A kávékonyha egyrészt az intézményben dolgozók, másrészt a gondozottak
igényeit szolgálja ki. A megújuló energia alapú
fűtést, a faaprítékos kazánt külön helyiségben
helyeztük el.
Körzeti megbízotti iroda
Az
önkormányzat
épületében,
a
régi
fiókgyógyszertár helyén Sárkeresztes és Moha
települések körzeti megbízottja részére irodát
alakítunk ki, ahol a rendőri munkával járó
adminisztrációs feladatok mellett lehetőség lesz
az ügyfelek helyben történő fogadására. A
rendőri jelenlét fokozásával Sárkeresztes amúgy
is igen kedvező bűnügyi statisztikája
reményeink szerint tovább fog javulni.
Krähling János
polgármester

Te Szedd!
Környezetvédő akció volt Sárkeresztesen, két időpontban és helyen varázsoltuk közösen
tisztábbá a környezetünket.
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Szépen gyűlnek az aláírások
A 81. sz. főút lassan már elviselhetetlenül nagy forgalma, és az egyre gyakrabban bekövetkező súlyos,
gyakran halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt 2019. január 7-én aláírásgyűjtést kezdeményeztem,
melynek célja a főúton való közlekedés kiszámíthatóvá és biztonságosabbá tétele, a főút négy
nyomsávúra történő szélesítésével és a Székesfehérvár nyugati elkerülő IV. ütemének megépítésével. (A
IV. ütem a magyaralmási bekötőútnál épülő új csomópontot a 8. sz. főúton megépült új csomóponttal
kötné össze, Moha és Iszkaszentgyörgy települések között, teljesen új nyomvonalon haladva)
Közlekedési szempontból mi sárkeresztesi lakosok vagyunk a legnehezebb helyzetben, hiszen
térségünkben, csúcsidőben mindkét irányban annyira feltorlódik a forgalom, hogy szinte már lehetetlen a
főútra kihajtani.
Kellő számú aláírás összegyűjtése esetén reményeim szerint elérhetjük, hogy a Kormány
közlekedésfejlesztési terveiben egyébként is szereplő 81. sz. főutat érintő beruházásra előbb sikerüljön
forrást biztosítani.
Az aláírásokat április 30-ig gyűjtjük a Művelődési Ház előtt. (Eddig több mint nyolcszázan támogatták a
kezdeményezést.)
Amennyiben egyetértenek a petícióval, kérem, támogassák aláírásukkal!
Krähling János
polgármester

Művelődési Ház hírei
Sok érdekes kiállításunk után, március 8-án
megnyílt Tamáskovics György faintarzia-művész
kiállítása Művelődési Házunkban. A kiváló
kézügyességet és a végtelen nagy türelmet
követelő művészet által megszületett tájképek,
városrészletek, mesék és fantáziák nagy sikert
arattak. A művész hitvallása szerint a
természetet, benne az erdőt, a fákat örökké
óvni, nevelni kell. Ha mégis ki kell vágni, helyére
újat, többet kell ültetni. A halott fát pedig
képekben életre kelteni mindenki örömére.
Reméljük így volt. A bormustra ideje alatt nyílt
kiállítás Soproni Kiss Sándor alkotásaiból. Április
11-től Kovácsai Gabriella üvegműves, üvegfestő
bemutatkozása tekinthető meg a Művelődési
Ház előterében.
Szeretettel várunk minden programjaink iránt
érdeklődő és résztvevő vendéget!

Kellemes húsvéti

Ingyenes
néptánc
oktatás már a
legkisebbeknek is!
Ismételten szeretnénk felhívni a szülők
figyelmét, hogy ingyenes néptánc oktatás
indult az ősszel a Művelődési Házban, Kiss
Gábor vezetésével. A szüreti felvonulás
sikerén
felbuzdulva
Krähling
János
polgármester javaslatára a képviselőtestület
a legkisebbek számára is a csoportindítás
mellett döntött, hogy folyamatos lehessen az
utánpótlás a nagyobb korosztályok számára,
így megélve hagyományainkat. Hétfőnként
17 óra 30-tól szeretettel várják az érdeklődő
szülőket és a kis táncosokat a már
csatlakozott táncosok.

ünnepeket kívánunk!
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Sárkeresztesért Egyesület Hírei
Kolbász és más finomságok!
Immár hagyományosan január végén rendeztük a
Művelődési Házban a kolbásztöltő versenyünket,
melyre 8 csapat jelentkezett. Az idei évben először hölgy
csapat is versenybe szállt és derekasan helytállt a férfi
csapatok mellett. Csakhamar finom fűszeres illatok
töltötték be a teret, és jó hangulatban kanyarogtak a
kolbászok az hozzáértő kezek között. A kolbászok
illatához rövid idő múlva a főzőklub által készített
fánkok finom illata is vegyült. Vacsoraidőre megsültek a
kolbászok és fánkok, megteltek az asztalok a
Sárkeresztesi asszonyok által készített finomságokkal –
újabb tányér fánkok, pogácsák, sütemények érkeztek. Az
idei legfinomabb kolbászt a Keresztesi Borosgazdák
Csapata készítette, melyet különleges vágódeszkával
Fotó:Rideg Ferenc
díjaztunk. A finom sütemények sütőit Huszárné Bakonyi
Éva virágcsokrai és Egyesületünk ajándéka várta. Köszönetünket fejezzük ki a kolbásztöltés fő
támogatójának a C és R Közlekedésépítő Kft-nek. Köszönjük a támogatás megszervezését Jakab
Erzsébetnek. A rendezvénnyel szerettünk volna a régi tudások, mesterségek megőrzését
támogatni, a közösen végzett munka hangulatát átadni. A teltház jó hangulata bizonyította a
rendezvény sikerét.
Sárkeresztesért Egyesület

Keresztesi Majális 2019. Május 01.
9. órától már rotyognak a bográcsok,
pattognak a labdák és játékok várják a gyermekeket
Helyszín: futballpálya és a mellette lévő tűzrakó helyek.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény vándor, aki nagyon megéhezett, és hiába
kopogott be a házakba, sehol sem adtak neki egy falatot sem.
Ezért elhatározta, hogy Ő akkor főz egy kőlevest…..
Kedves Keresztesiek!
Az idei május 1-én KŐLEVES készítésre hívunk minden érdeklődőt! Megmutatjuk, hogy mi
nem vagyunk fukarok! Tudunk főzni és jó szívünk van!!!
Így várjuk a jószívű főzőmestereket, csapatokat egy – egy kisbogrács Kőleves vagy egytálétel
elkészítésére, mellyel megvendégeljük a rendezvényre vándorlókat. Követ Egyesületünk
biztosít, a többi már a főzők ügyességén múlik.
Egyesületünk is vállalja egy igazi nagy bogrács kőleves készítését. A helyi Vadásztársaság is,
csak úgy mint eddig, most is megvendégeli a Keresztesieket, a kővel ízesített vadpörkölttel. Ott
lesznek a Nyugdíjas Klub és a Keresztesi Főzőklub Kőleveses bográcsai és jószívű főzőmesterei
is. Hívjuk és várjuk az érdeklődőket, hogy kóstolják meg a keresztesi kőlevest. Kérjük, hogy
gondoljanak a főzőmesterekre, akik szívesen fogadják a finom sütiket és pogácsákat és a
pincékből talán egy kis nedű is jut a finom falatok mellé.
Helyszín: futballpálya és a mellette lévő tűzrakó helyek.
Minden érdeklődőt – vándort - szeretettel várunk.
Töltsük együtt családias hangulatban a május 1-ét, ahol a felnőttek találkozhatnak a
barátaikkal, a gyermekeket játékok és futball, és mindenkit büfé vár.
Érdeklődni: 70/395-0299, 20/583-1735 telefonszámokon

Sárkeresztesért Egyesület
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Kedves Sárkeresztesi Lakosok!
A második világháború súlyos áldozatokat
követelt a falunk lakosaitól.
1944. decemberében és 1945. februárjában
súlyos harcok színtere volt a falunk és környéke. Katonák és polgári személyek haltak
hősi halált, súlyos harcok következtében a falu
épületeinek nagy része megsemmisült. Évek
óta emlékezünk és tisztelgünk az áldozatok
emléke előtt.
Fotó: Rideg Ferenc
Két évvel -1943. január közepén- a falunkban
bekövetkezett tragédia előtt az egész országot megrengette a 2.magyar hadsereg doni tragédiája.
Több mint 100.000 magyar katona halt hősi halált.
Megtisztelő volt számunkra, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége által több helyen szervezett országos emlékmenet sorozat ebben az évben, 2019.02.21-én a FEJÉR menetszázad menetelésével Sárkeresztesen zárult.
Együtt emlékezett és tisztelgett hősök előtt a falu és a középiskolásokból megalakított század,
együtt koszorúztuk meg a Kossuth utcai és a Parkerdei emlékműveket.
Köszönet mindenkinek, aki rendezvényen részt vett és lebonyolításban közreműködött.

A SÁRKERESZTESÉRT EGYESÜLET várja a szavazatokat a
MOL kutakon
Kedves Tagok!
Mint ismeretes a MOL alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be az óvodával szembeni területre
egy "Levendulás Park" hivatalos nevén 5 Érzék Park megvalósítására. A Pályázatot a MOL a
második körbe beválogatta, így most azon múlik minden, hogy a megadott benzinkutakon
mennyi szavazatot kapunk! Kérjük lehetőség szerint szavazzatok április 1-22. között a megadott
benzinkutakon: 8000
Székesfehérvár Sárkeresztúri út 8.
8000
Székesfehérvár Seregélyesi út
8000
Székesfehérvár Balatoni út
8000
Székesfehérvár Szent Flórián krt. 5.
8000
Székesfehérvár Seregélyesi út 113. MOL töltőállomás
A szavazás NEM vásárláshoz kötött. Egyszerre egy ember egy szavazatot adhat le!!!!!! Kérjük
szavazzatok valamelyik (vagy akár több) benzinkúton a SÁRKERESZTESÉRT EGYESÜLET!!!! kuponnal az alábbiak szerint!
A Sárkeresztesért Egyesület nevével ellátott kupont le kell tépni a szórólapról, és azt az
üzletben található „A Te szavazatod is számít! Helyi Érték Program” feliratú gyűjtőurnákba kell bedobni.
Április 1-22-ig lehet szavazni a MOL töltőállomásain a Sárkeresztesért Egyesület
„KÖRNYEZETÜNKÉRT! 5 ÉRZÉK PARK”programjára.

A tét félmillió forint, melyet a nyertes szervezet vihet haza.
Az „5 érzék park”-ban a környezetvédelem öt területét (föld, víz, levegő, élővilág és települési
környezet), azok megóvását az öt érzékszerven (szem, fül, bőr, orr, nyelv) keresztül mutatjuk be
egy ötszög alakú területen. Ennek középpontjában egy olyan tér kialakítását tervezzük, amely az
óvodások és iskolások számára oktató, minden más korosztály számára pihenő funkcióval bír. A
megvalósítást egyesületünk önkénteseinek, illetve a falu vállalkozásainak bevonásával
tervezzük. A levendulával beültetett terület kb. 300m2-t foglalna el. A park kialakításához csak
természetes anyagokat használnánk. Megvalósítás helyszíne a Kossuth utca Óvodával szembeni
terület.
A végső eredményhirdetésre legkésőbb május 3-ig kerül sor.
Gyovai László elnök
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Az idei évben február16-án este került megrendezésre a Szülői Közösség által szervezett Ovibál,
amely nagyon jó hangulatban telt. Gyermekeink nevében hálásan köszönünk mindenféle
támogatást: a Szülőknek és barátaiknak, a volt óvodások és a leendő óvodások Szüleinek, s
minden támogatónknak a belépőjegyek vásárlását, a támogató jegyeket, az igényes nagy értékű
tombola tárgyakat, s a tombolajegyek vásárlását! A kiemelten nagy összegű báli bevételből és
alapítványunk támogatásával játékokat vásárolunk a gyermekeknek, az elhasználódott udvari
játékkészletünket szeretnénk gazdagítani, felújítani. A gyermekek nagy örömére hamarosan
felállításra kerülnek! Februárban a gyerekek is vigadoztak, már alig bírták kivárni a farsangi
mulatságot. Ezt február 11-én tartottuk: maskarába öltözéssel, muzsikával, tánccal, evés-ivással,
Gúla Miklós néptánc oktató műsorával is gazdagítva a délelőtti programot. Nagyon örültünk
annak, hogy a kiscsoportosok sem szorongtak, szívesen beöltöztek, s részt vettek az össznépi
vigadalomban. Március 15-e alkalmából Gula Miklós és a Kákics zenekar „Toborzó”című
ünnepi műsorán vettek részt a gyermekek március 11-én, hétfőn délelőtt az óvodában. A
gyerekek nagyon élvezik évről-évre a színes előadást, a sok humoros játékot, az érdekes
hangszereket, amelyekkel közvetlenül is megismerkedhetnek. Ezzel a megemlékezéssel a kicsik
számára élményszerűvé tesszük ezt a tőlük még távol álló ünnepet. Kötelességünknek tekintjük,
hogy gyermekeinkkel településünk emlékhelyén is tiszteletünket tegyük, ezért a gyermekek által
készített lobogókkal, huszárokkal ide is ellátogattunk. Március 19-én a nagycsoport bérletes
színházi előadáson vett részt a Pelikán Teremben, Székesfehérváron. A következő hetek a
tavaszvárás és a húsvéti készülődés jegyében fognak telni! Március 22-én hagyományosan
megtartottuk a víz világnapját, az egész hét ennek jegyében telt minden csoportban. Folytatódtak
Zöld óvodai programjaink is: februárban F. László madarász látogatott el hozzánk
madárgyűrűzésre, hogy élményszerűvé tegye a gyermekek számára a természettel való
ismerkedést. Nagycsoportosaink lázas izgalommal készülnek már az iskolai beiratkozásra, mi
pedig az új kiscsoportosok számára szervezünk „Óvodahívogató”nyílt napot, melyre szeretettel
hívjuk, várjuk a leendő kicsiket szüleikkel együtt, 2019.04.10.-én 10.30-tól 11.30-ig. A tanév
végére intézményünk papírgyűjtési kampányt hirdet, melynek időpontja: 2019. június 3-tól
június 4-e, 12 óráig tart. Ezeken a napokon az óvodánál kihelyezett konténerbe újságpapírt,
kartonpapírt lehet hozni! Kérjük lehetőség szerint támogassák akciónkat, mellyel óvodánk
alapítványát, s ezzel a gyermekek kirándulását támogathatják!
S végül ezúton ismét szeretnénk köszönetet mondani minden óvodába járó gyermek szüleinek
azért, hogy mindenben támogatásukat élvezhetjük!
A Ficánkoló Óvoda gyermekei és dolgozói
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Bársony István Tagiskola
HíreHírei

Az elmúlt időszakban iskolánk tanulói sikeresen vettek részt számos versenyen:
Bognárné Fodor Anita tanítványa Temesváry Zsófi 1. helyezett lett a székesfehérvári II. Rákóczi iskola
helyesírás évfolyam szintű versenyén. Dénesné
Steurer Orsolya tanítványa Veress Bence a 3.
helyet érdemelte ki a székesfehérvári II.
Rákóczi iskola helyesírás évfolyam szintű
versenyén.
Versenyeztünk a Kenguru Nemzetközi
Matema-tikaverseny helyi fordulóján. Szentes
László 3. osztályos tanuló a Magyarországon
induló 2735(!) harmadikos versenyző közül a
kiemel-kedő 139. helyezést érte el. Felkészítője:Kovácsné
Fehér Beáta.
A Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján indultak tanulóink. Oláh
Botond 3. osztályos tanuló 300 kiemelkedő kis matematikus közül a
figyelemre méltó 26. helyezést érte el. Felkészítő: Kovácsné Fehér Beáta.
Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány által szervezett EFOP-3.3.2-16-201600115 számú „Irány Betűfalóniába!” című projekt keretében "Minden
cseppje kincs" plakátkészítő versenyt szerveztünk és szép kiejtési versenyt
tartottunk. A díjazottak: Szentes László Zsombor, Temesváry Zsófi, Ipacs
Levente. Kézműveskedett és edényalátétet készített a 2. osztály.
Mesemondó versenyt is szerveztünk. A díjazottak: Penzer György Lénárd,
Németh Krisztián, Ipacs Levente. Író-olvasó találkozó, játékos foglalkozás
volt Vig Balázs íróval.
Ki mit tud? fellépésen Székesfehérváron a II. Rákóczi iskolában Magenheim Máté, Magenheim Mihály
és Álland Ábel Hang-Szín-Tér zeneiskolás 4. osztályos tanulóink A három zongorista Arany oklevelet
kapott.
Szentes Blanka Zsófia 2. osztályos tanulónk, aki a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési
és Népzenei Verseny megyei döntőjében EZÜST MINŐSÍTÉST kapott. Gratulánk Tieger-Kiss Orsolya
Rékának, felkészítőjének!
Ércz Anna 1. osztályos tanuló alkotását, amelyet a
Munkácsy
Mihály
Általános
Iskola
farsangi
rajzpályázatára készített, kiválasztották a legjobbak közé,
egy galériában látható Székesfehérváron.
"Utazz velünk a mesék, a zene és a kézművesség
világába" a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
nyertes TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázatának keretében
Varga Mária Magdolna vezetésével kézműveskedtek a 4.
osztályosok. Szitakötőt és repülőt készítettek.
1848. március 15. tiszteletére ünnepi műsorral készült a 3. osztály. Felkészítő: Kovácsné Fehér Beáta.
Te Szedd! környezetvédő akció Sárkeresztesen. Minden tanítványunk részt vett a szemétszedésben,
környezetünk szépítésében. Március 21-én a Tájsebészet díjkiosztóján kaptuk sokadszor az elismerést
környezetvédő munkánkért. Papírgyűjtés 2019.03.30-án közösségi összefogással. Köszönet minden
segítőkész támogatónknak: Gigi Kft-nek, a szülői közösségnek, tanulóinknak Sárkeresztes lakosainak!

Szarvas József tagiskola-vezető
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Három éves a nyugdíjas klub
Minden hónap utolsó péntekén összeülünk
kicsit beszélgetni, tervezgetni mit csináljunk,
hova menjünk.” Szerencsére” kinőttük a
Művelődési Ház könyvtárát, így új helyett
kaptunk az Önkormányzattól a régi orvosi
rendelő szépen felújított helyiségében. Ide
várunk minden kedves új és régi tagot 17.00órától! Kicsit magunkról - Végére értünk a
számítógépes tanfolyamnak. Január óta tornázunk együtt keddenként a Művelődési Házban
reggel 8.30-tól, délután 16.00-tól pedig a papír fonás technikájával ismerkedünk. Segít nekünk
ebben Gulyás Szabó Judit. Márciusban Fehérvárcsurgóra szerveztünk kastélylátogatást, tárlatvezetéssel, csodálatos élmény volt. Jól sikerülnek a színházba szervezett előadás látogatásaink,
amelyeket folytatni fogunk. Tavaly nagyon jól éreztük magunkat Erdélyben ahová a kirándulást
idén is megszerveztük, májusban fogunk indulni most kicsit más útvonalat választottunk.
Szeretettel várunk mindenkit, aki egyetért céljainkkal: baráti kapcsolatok teremtése, tisztelet,
megbecsülés, egészség és szeretet.
Németh Mária

X. Sárkeresztesi Bormustra
Kerek évfordulóhoz érkezett a bormustra! Idén
tízedik alkalommal gyűltünk össze, hogy a
tavalyi év szőlő termését, a hordókba került
borokat megmérettessük. A minősítést a
korábbi évekhez hasonlóan a Móri Borvidék
neves szakemberei a Brindisi Szent Lőrinc
Borrend vezető tisztségviselői végezték. Az
idén 44 minta érkezett zsűrizésre. Szép rendben
felsorakoztak a borok, fehér, rozé, siller, vörös
fajták. A zsűri nagy szakértelemmel végezte munkáját és estére megszületett a végeredmény,
amelyet Gábor Csaba a zsűri elnöke ismertetett.
Arany minősítést kapott:
Szűcs Tamás Zéta fajtájú bora
Szalai Dániel othello-siller bora
Horváth István merlot-pinot noir vörösbora
Lukács Zsolt vegyes vörös bora
Az emléklapok kiosztása után megköszöntük Alföldi Gábor és Vadász Ferenc munkáját, akik tíz
éve minden évben megszervezik ezt az alkalmat.
Megfogadtuk a zsűri jó tanácsait, és jó hangulatban
finom vacsora mellet kóstolgattuk a borokat.
Az idei Bormustra különlegessége volt , hogy Soproni
Kiss Sándor alkotásaiból nyílt kiállítás, amely a
Művelődési Házban további egy hétig megtekinthető
volt.Az idén is egy szép estét töltöttünk el együtt.

Boros gazdák
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Adóbevallásunk mellé csatolhatjuk azt a nyilatkozatot, amiben adónk 1+1 százalékáról döntünk. 1%
a civil szervezetek (alapítvány, egyesület) és 1% az egyházak javára. Mint ahogy a korábbi években,
úgy idén is közzétesszük a helyi civilek adószámát és az egyházak technikai számait, ezzel is segítve
őket, valamint az adózókat, hogy minden 1% megtalálja helyét
Sárkeresztesi Óvoda Alapítványa: adószám: 18487583-1-07
Bársony István Tagiskola alapítványa: Macher Alapítvány a Sárkeresztesi Iskolások Mosolyáért:
adószám: 18488632-1-07
Keresztesi Sportkör: adószám: 19097116-1-07
Bársony István Alapítvány: adószám: 18498136-1-07
Sárkeresztesért Egyesület: adószám: 18497317-1-07
Egyházak: Katolikus Egyház: 0011
Református Egyház: 0066

A Sárkeresztesért Egyesület 15 éve alakult és azóta töretlenül Sárkeresztes közösségéért
dolgozik. Célunk továbbra az itt élő emberek életének minőségi javítása. Az előző évek Önök
általi 1% felajánlása eddig is segítette egyesületünket, a községért végzett munkában, a
rendezvények megtartásában. Támogatásukat ezúton is köszönjük. Kérjük, hogy lehetőségük
szerint az idei évben is támogassák egyesületünket adójuk 1% -val. Támogatásukat előre is
köszönjük.

Várunk a baba-mama klubba!
Várunk egy szuper csapatba, ahol babák-mamák közösen tölthetnek egyegy jó hangulatú délelőttöt. Jó a gyerekeknek, mert megtanulnak együtt
játszani, osztozkodni, hogy vannak erősebb és gyengébb temperamentumú
játszótársak, együtt nődögélnek és mire oviba mennek már barátokká
válhatnak. Jó az anyukáknak, mert van kivel megbeszélni a gyerkőcnevelés
rejtelmeit, tapasztalatot cserélhetnek, tanácsot kérhetnek, felnőttek között
lehetnek.
Már kismamaként is szívesen látunk csapatunkban!!!
Könyvtárban szuper könyvek sorakoznak, babavárásról, anyaságról,
gyerkőcnevelésről, családról és találhatsz könyveket a legkisebbeknek is.
Minden kedden 10-12 óráig és pénteken 9-12 óra között vár a Művelődési
Házban a baba-mama szoba puha szőnyeggel, vidám falakkal, rengeteg
játékkal, pelenkázóval, vidám gyerkőcökkel.
Csatlakozz facebook csapatunkhoz is (Keresztesi baba-mama klub), ahol a
közös játszóterezésről, sétákról, kirándulásokról is információt kaphatsz!
Havonta egyszer Szűcsné Ott Adrienn tart Zengő Hangoló foglalkozást.
A baba-mama klub lelkes anyukái mindig kitalálnak valamit, hogy még
vidámabbá tegyük a napokat. Idén első ízben babás farsangot szerveztünk,
közös jelmezbe öltözéssel, mondókázással, énekléssel mi is kivettük
részünket a télűzésből.
Kiliti Eszter

10. oldal
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Új év után új szezon, új kihívásokkal és új fejleményekkel. Sportegyesületünk számára ezt jelenti a
tavasz. Az év elején a téli felkészülés teremben töltött edzései után ismét a zöld gyep ad teret a játéknak,
ami még az idei évben megújul, hála a TAO nyújtotta finanszírozási lehetőségnek. A pályafelújítás
mellett a labdafogó háló bővítése, kapucsere, eszközbeszerzések, valamint az öltöző épületének belső
felújítása is az idei esztendő teendői között szerepel, reményeink szerint ezek nagy része megvalósításra
kerül, bár a pályázathoz szükséges önerő megszerzése még nem teljesen sikerült. Ezúton is köszönöm
egyesületünk nevében Sárkeresztes Község Önkormányzatának, hogy 1 millió forinttal hozzájárult az
önerőhöz beruházások megvalósulásához. A 45 385 046 Ft-tal jóváhagyott 2018. évi TAO pályázatunk
teljes pályázati költségvetéséhez szükséges 13 661 450 Ft önrész összegyűjtése határozza meg a
kivitelezés ütemezését, így a már meglévő forrásokat felhasználva igyekszünk még a falunapi
rendezvények előtt a sportpályát és annak környékén a fejlesztéseket megcsinálni, az öltöző belső
felújítása pedig legkorábban az év végén lehet esedékes. A sportpálya gyepének karbantartását a tavalyi
évtől Iványi János, a Szabolcs 2003 Kft. ügyvezetője által használatra felajánlott fűnyíró traktorral
oldottuk meg. Ezúton is hálásan köszönöm neki, hogy önzetlenül rendelkezésünkre bocsátotta a gépet és
ezáltal rendben tudtuk a tartani a már rendszeresen és automatikusan öntözött pályát. Nagy segítségünkre
volt a szükségben, míg a TAO révén idén márciusban egyesületünk vásárolni tudott egy saját traktort
tartozékokkal és gyepszellőztetővel a székesfehérvári Husqvarna Márkakereskedés és Szerviz jóvoltából,
akik példaértékű szakértelmükkel, valamint segítőkészségükkel kiváló eszközhöz segítettek hozzájutni.
Két Bozsik korosztályunk is megkezdte a versenyzést, pályázatunk az ő részükre is lehetővé teszi
mezgarnitúra, labdák, jelölőmezek, kapuhálók beszerzését, valamint hozzájárul a nevezési költségek, a
felkészítési és a versenyeztetéssel járó költségek finanszírozásához is.
Felnőtt csapatunk eddig 3 forduló után 2 vereséggel és egy győzelemmel kezdte a tavaszi szezont, bízunk
a sikeres és eredményekben gazdag folytatásban.
Köszönöm az egyesületünk működésében nyújtott segítségét Alföldi Gábornak, Irsa Jánosnak, Irsáné
Vieger Brigittának, Dobai Balázsnak, Váger Nórának, Bikárdi Lászlónak, Lengyel Károlynak, Lengyel
Zsoltnak, Imre Richárdnak, Osvald Anettnek, Iványi Jánosnak, Tihanyi Zsoltnak, Szabadi Zoltánnak,
utánpótlás korú gyerkőceink szüleinek, a szurkolóknak és mindenkinek, akit most név szerint nem
említettem, de bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy évről-évre, hónapról-hónapra fejlődjünk,
működjünk és színvonalas kikapcsolódást nyújtsunk a meccsekre látogatóknak, sportolni vágyóknak.
Köszönöm a sok munkát, a támogatást, és kérem, a továbbiakban is segítsék a munkánkat! Akik tehetik,
adójuk 1%-ának felajánlásával is járuljanak hozzá a tevékenységünkhöz!
„KERESZTESI” Sportkör Sárkeresztes
Adószámunk: 19097116-1-07
Egyesületünk valamennyi tagja nevében kívánok minden lakosnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

ajándék színező!

Vadász Tamás KERESZTESI SK elnök

