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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt Sajókeresztúr Község Önkormányzatának újraindított újságának – a Keresztúri
Hírmondónak – oldalán.
Pihenése után újra útnak indítjuk lapunkat a széles
lakossági tájékoztatási cél megvalósításának érdekében,
negyedévente.
A képújság és honlap mellett szeretnénk, ha még közvetlenebb lenne az információátadás a községet érintõ ügyekrõl,
fejlesztésekrõl.
Szeretnénk, ha Ön kedves olvasó a lap elolvasása után az
elsõ kézbõl kapott információkkal együtt teljes képet
tudjon alkotni községünk közösségi életérõl.
És most pár sorban összefoglalva szeretném ismertetni a
fejlesztési terveinket, pályázatainkat:
w Elsõ és legfontosabb fejlesztési tervünk a szennyvízhálózat megvalósítása Sajóecseggel közösen. A belsõ
oldalakon található leírás részletesen taglalja a projekt
irányelveit.
w Pályázaton nyert közösségi buszunk a lap olvasásakor
már „hadrendbe állva” várja a szociális alapszolgáltatások által meghatározott menetprogramját.
A jármû 9 személyes kisbusz, mozgáskorlátozott
szállítására alkalmasan kialakítva.
A pályázat beadásakor figyelembe vettük, hogy az
úszásoktatás, iskolába járás, kirándulás, csoportos
kórházi laborvizsgálat, focimeccs, családsegítõk által
szervezett kirándulás, ételhordás, mennyire fontos és
jólesõ dolog, amire a község nagy többsége igénybe
veheti az autót. Bízom benne, hogy az autó jó szolgálatot
teljesít majd.
w Parkosítási pályázatban szeretnénk egy temetõ fõbejáratot és pihenõparkot kialakítani, a Bartus-féle ház helyén
parkoló-játszóteret megvalósítani, valamint a régi
önkormányzati épületek (könyvtár, tûzoltó szertár,
Drótos-féle ház) helyén egy igazi nagy rendezvények
színhelyét biztosító fõteret kiépíteni.
w Hosszas levelezés és telefonváltás után a Magyar Állami
Vagyonkezelõ döntése alapján díjmentesen Sajókeresztúr Község tulajdonába került a Kossuth u. 1.
szám alatti gazos, leomlott épületet tartalmazó porta is.
w Döntésünk értelmében közösségi teret alakítunk ki,
mely a környékbeli ingatlantulajdonosok megelégedését
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is valószínûsíthetõen eléri, mert a jelenlegi gazos terület
kisebb-nagyobb rágcsálóknak adott otthont.
A négy hónapon át tartó közmunkaprogramban
foglalkoztatott dolgozókkal szeretnénk a régi-új temetõ
kialakításának alapjait megvalósítani szoros együttmûködésben az Egyházakkal.
Akadálymentesítés és eszközbeszerzésre pályáztunk az
orvosi rendelõt érintõen, valamint az Önkormányzati
épületünket is szeretnénk felújítani pályázat segítségével.
Nyáron, a vakáció elsõ napján nekivágunk a Dózsa
György úti iskola tetõtér beépítésének, illetve akadálymentesítésének. Ezáltal egy komplexumot fog képezni
az alsó és felsõ tagozatosok oktatása az óvodával és a
tornateremmel. Augusztus végére már a költözést
tervezzük, hogy szeptember 1-ével a Tantestületünk és
az iskolás tanulóink birtokba tudják venni.
A megvalósítással egy idõben szeretnénk, hogy az udvar
átalakításával az óvodai parkoló is kialakításra kerüljön
a Petõfi utca közlekedésének korlátozása nélkül.
A felszabaduló Rákóczi úti iskola épületében szeretnénk
kialakítani az új mûvelõdési központunkat, melyben
helyet kap a községi könyvtárunk és a családsegítõ-és
gyermekjóléti szolgálat is. A Bartus-féle ház helyén
kialakuló pihenõs-és játszótérrel együtt szintén
gyerekzsivajtól hangos, kedves pontja lehet a községnek.
Tovább folytatjuk a Sajó-part parkosítását.
A község határában tovább folytatjuk a telek kialakításhoz vezetõ utat.
Szeretnénk pályázni a község útjainak rehabilitációjára
és a hegyi utak aszfaltburkolatának megvalósítására is,
mely a szennyvízcsatorna kiépítése után válna fontos
jelentõségûvé.
Személyes terveim, hogy a község közösséggé váljon,
hogy mindenki egy nagy csapat tagja legyen!
Ehhez sem pályázat, sem pénz nem szükséges, de úgy
gondolom, hogy ennek megoldásához vezet a legrögösebb út.

Búcsúzóul szeretnék boldog
készülõdést, kellemes tavaszi idõt
kívánni a Húsvéti Ünnepekre!
Kollár Miklós
polgármester
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Keresztúri Hírmondó 2009. április
Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülétének
2/2009.02.17./számú Képviselõtestületi rendelete
Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete a 2009. évi Költségvetését az 1992. évi
XXXVIII.tv.65.§-a, 71.§.(3) bekezdés,
valamint a 2008. CII. törvény elõírásainak megfelelõen fogadja el.

A Sajókeresztúri Önkormányzat SZMSZ mellékleteiben
szereplõ hatályos önkormányzati rendeletek száma
1991. évi
1992. évi
1993. évi
1994. évi
1995. évi
1996. évi
1997. évi
1998. évi
1999. évi
2000. évi
2001. évi
2002. évi
2003. évi
2004. évi
2005. évi
2006. évi
2007. évi

5 db
5 db
8 db
10 db
15 db
9 db
11 db
18 db
15 db
24 db
21 db
15 db
19 db
19 db
21 db
14 db
14 db

2008. évi
2009.évi

14 db
2 db

Összesen:

259 db

Az önkormányzati rendeletek
a polgármesteri hivatalban
ügyfélfogadási idõben
megtekinthetõk, ha elkészül a
rendeletek feldolgozása akkor
a honlapon is megtekinthetõk
lesznek.
Kovácsné Szilágyi Hajnalka
s.k.
Jegyzõ

Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestületének
és Bizottságainak 2009. áprilisi MUNKATERVE
(tervezet)
2009. április 23. (csütörtök)
Helye: Polgármesteri Hivatal
Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl, a
Miskolc Kistérség Többcélú Társulásban végzett
munkáról.
Elõadó: Kollár Miklós, polgármester.
2. 2008. évi költségvetés Zárszámadása.
Elõadó: Kollár Miklós, polgármester
3. Az Általános Mûvelõdési Központ beszámolója a
2007/2008. tanév munkájáról. (Iskola, Óvoda,
Könyvtár, Mûvelõdési Ház).
Elõadó: Mikitáné Ujjobbágy Erzsébet, ÁMK igazgató
4. A 2009. évben tartandó Közmeghallgatás
(Falugyûlés) elõkészítése.
Elõadó: Kollár Miklós, polgármester
5. Kérdések, bejelentések, interpellációk.
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Emlékeztetõ Sajtóközlemény

A telepen sem zaj, sem bûzhatás nem volt tapasztalható. A
megtekintett telep korszerû mechanikai és biológiai
vízkezelési technológiát valósít meg. A rendszerbõl
kikerülõ rácsszemét és fölös iszap biztonságos elhelyezése
megoldott.

Készült: 2009. március 20-án, a Transdowell Plusz Kft.
szervezésében tartott tanulmányútról.

Jelen voltak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

A jelenlévõk megállapodtak, hogy kölcsönönösen segítik
egymás munkáját, a lakosság teljes körû tájékoztatásának
érdekében.
Miskolc, 2009. március 20.

Tárgy: Sajóecseg és Sajókeresztúr községek szennyvízelvezetése beruházás elõkészítéséhez kapcsolódó tanulmányút.

Az emlékeztetõt összeállította:
Dobos Gábor

Tárgyi beruházás Sajóecseg és Sajókeresztúr községek
Önkormányzataihoz KEOP 1.2.0 pályázatán elnyert, EU
által támogatott önkormányzati beruházás. A beruházás
PR tevékenységét a Transdowell Plusz Kft. végzi.
Sajóecseg és Sajókeresztúr községek önkormányzatai EU
forrásból KEOP támogatással tervezik megvalósítani a
települések szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását
biztosító önkormányzati beruházást.
A KEOP I. fordulójára benyújtott pályázat támogatásban
részesült, mely alapján a II. forduló pályázati anyagának
elõkészítése elkezdõdött, a részletes megvalósítási
tanulmány benyújtása megtörtént. A beruházás elõkészítése során a lakosság és az érintettek széleskörû tájékoztatása érdekében a projekt PR - Média tevékenységét végzõ
Transdowell Plusz Kft. szabályszerû meghívó kiküldésével a térségben mûködõ média képviselõit meghívta a
belföldi tanulmányúton történõ részvételre.
A meghívó alapján 2009. március 20-án 8:00-kor a
meghívottak és a beruházó Önkormányzatok polgármesteri és jegyzõi megjelentek Sajóecseg község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában.
A tanulmányút elõtt a megvalósítandó létesítményekrõl, az
engedélyezési terv készítõi adtak részletes tájékoztatást, és
válaszoltak a jelenlévõk által feltett kérdésekre. A
Transdowell Plusz Kft. képviselõje ismertette az EU
forrásból KEOP támogatásból megvalósítandó beruházás
pályázati eljárásának folyamatát, illetve jelen projekt
pályázati helyzetét.
Ezt követõen a tanulmányút résztvevõi megtekintették a
Boldva községben megvalósult szennyvíztisztító telepet,
mely jelenleg 9 településrõl érkezõ szennyvizet fogad és
tisztít. A szennyvíztisztító telepet üzemeltetõ Boldva
Közmû Kft. ügyvezetõje, Vanczák Zoltán ismertette a
rendszer kialakítását és a szennyvíztisztító telep
mûködését, és annak üzemeltetése során szerzett tapasztalatokat.
A jelenlévõk a megtekintett szennyvíztisztító telep, az
elhangzott tájékoztatások, valamint a feltett kérdéseikre
kapott válaszok alapján megelégedéssel nyugtázták, hogy
ezen szennyvíztisztító telep jelentõs környezetvédelmi
eredményt produkál a nyers szennyvizek, a tisztítás után,
bírságmentesen elõvízbe vezethetõek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.
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Projekt koncepció bemutatása
- Kedvezményezett: Sajóecseg Községi Önkormányzat
- Azonosító: KEOP-1.2.0/1F-2008-0100
- Az I. ütemre elnyert támogatási összeg: 22 865 000 Ft
- Az I. ütem támogatási idõszaka: 2008. október 1. – 2009.
október 30.
Sajókeresztúron és Sajóecsegen a vízellátási rendszer
kiépítését nem követte a keletkezõ szennyvizek
összegyûjtése, és elvezetése. A települések szomszédságában mindenhol kiépült a 90-es években a csatornázás
részben miskolci, részben boldvai befogadó szennyvíztelepekkel. A két település nem rendelkezik környezetvédelmi
és közegészségügyi szempontból is elfogadható szennyvízelhelyezési lehetõséggel. A családi házas beépítésû
lakóterületeken jellemzõvé vált a szennyvízgyûjtés- és
elszállítás, mely a csatornázatlan településrészekre ma is
jellemzõ. A házi zárt szennyvíztárolókból vállalkozók
szállítják el (részben) a szennyvizeket elsõsorban a
sajóbábonyi telepre. A két település a 90-es évek második
felétõl folyamatosan pályáznak a csatornázási beruházás
forrásaira, sikertelenül. A szennyvízelvezetõ rendszer
megvalósítása kizárólag a külsõ támogatás megítélésétõl és
mértékétõl függ. A KEOP fejlesztés keretében építendõ
csatornahálózat 2685 lakos számára biztosít korszerû
szennyvízelvezetést. A fejlesztés kiemelt célja az agglomeráció 9 településéhez viszonyított közmûellátottsági
aránytalanságok csökkentése, ezáltal vonzóbbá teszi a
településeket, növeli azok lakosság megtartó erejét.

Fõ határidõk
Projektelõkészítés:
w Projektindítás: 2008. augusztus 1.
w RMT, költség-haszon elemzés (CBA) készítésének
befejezési idõpontja: 2009. január 30.
w Az engedélyezési tervezés várható kezdési idõpontja:
2009. május 15.
w A hatósági engedélyeztetési eljárás várható befejezése:
Van érvényes vízjogi engedély.
w A 2. fordulós pályázat benyújtása: 2009. augusztus 31.
w A projekt 1. fordulójának zárása: 2009. november 30.
Projektmegvalósítás:
w A kivitelezés várható kezdési idõpontja: 2011. január hó
w A kivitelezés várható befejezési idõpontja: 2012. június hó
w Mûszaki átadás: 2012. július hó
w Projekt zárás: 2012. augusztus hó
Tervezett létesítmények:
w D 200 KG PVC gerinc gravitációs csatorna: 14.487 m
w D 160 KG PVC bekötõ csatorna 7.428m
w Szennyvíz átemelõ 5 db
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D63 KPE belsõ nyomóvezeték 758 m
D90 KPE belsõ nyomóvezeték 403 m
D110 KPE tranzit nyomóvezeték 1.855 m
D140 KPE tranzit nyomóvezeték 3.094 m
MÁV keresztezés 2 db
Sajó folyó keresztezés 1 db
Boldva keresztezés 1 db

A beruházás bemutatása
A szennyvízelvezetés kiépítésével a környezetvédelmi
célok elérhetõek, mivel a felszín alatti víz szempontjából
érzékeny vízminõségvédelmi területen a cca. 1.000 db
„szennyvízgyûjtõbõl” nem fogja tisztítatlan kommunális
szennyvíz szennyezni a felszín alatti vizeket.
A fejlesztés megvalósulását követõen a két településen
keletkezõ szennyvizek 100 %-ban a szennyvíztisztító
telepre vezethetõek, ahol az érvényben lévõ elõírásoknak
megfelelõ szennyvízkezelés történik, mellyel a 220/2004
(VII.21.) Korm. R. felszíni vizek minõsége védelmérõl
szóló rendelet elõírásai betartásra kerülnek. Ebben a
változatban gravitációs, elválasztott rendszerû szennyvízcsatorna hálózat valósul meg Sajókeresztúr és Sajóecseg
területén, az alább ismertetett több átemelõ öblözet mellett.
A tervezett szennyvízelvezetõ rendszer elválasztott
rendszerû, gravitációs kialakítású. A települések
szerkezete, lejtésviszonyai olyanok, hogy viszonylag
kevés számú átemelõvel megoldható a szennyvízelvezetés,
max. 3,50 m folyásfenék mellett.
A projektváltozat kidolgozásánál az összes belterületi
ingatlan szennyvízelvezetését terveztük meg mindkét
település vonatkozásában. Amennyiben nem teljes
belterületi csatornázást építünk ki, úgy lokálisan továbbra
is fenntartjuk a talajvíz szennyezésének veszélyét, egyes
településrészek hátrányos helyzetét konzerváljuk, illetve
elõidézzük, az esélyegyenlõség kritériumát súlyosan
sértenénk. A projektváltozat külterületi ingatlanokat nem
érint. A településeken elõközmûvesítés nem történt. A
települések ritkábban lakott, egyoldali beépítésû, fajlagosan kis fajlagos rákötési arányú területrészein vizsgáltuk az
egyedi kistisztítók alkalmazásának lehetõségét is.
Vizsgálva a lazább beépítésû településrészek, egyoldali
beépítésû utcák helyzetét, megállapítottuk, hogy Önkormányzat nem rendelkezik ezen térségekben közterülettel,
illetve ezen területek megszerzési lehetõségével, így
egyedi kistisztítók elhelyezésének közterületen nincs
lehetõsége. Az elhelyezés akadályoztatásán túlmenõen,
ezen berendezések esetleges alkalmazása komoly vagyonvédelmi kérdéseket vet fel, mely kérdéseknek visszahatása
van az üzemelési biztonságra is. Az egyedi tisztítók
lakókörnyezetben történõ elhelyezése komoly lakossági
ellenállást válthat ki, a szag- és zajhatás lekezelése esetén
sem kizárható a kedvezõtlen pszichikai hatás, továbbá a
kapcsolatos forgalom és tevékenységviselés (rácsszemét és
iszapszállítás) kedvezõtlen lakossági hatása.
A következõkben részletezõ módon ismertetjük a változat
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szerinti mûszaki megoldást.
Sajókeresztúr topológiai viszonyai alapján 2 jellemzõ
mélypont alakul ki, ahová épül a két átemelõ. A szennyvízmennyiség is körülbelül fele-fele arányban oszlik meg a két
átemelõ körzet között. A K-I. jelû átemelõbe folyik
Sajókeresztúr D-i részérõl a településrész saját szennyvize.
Innen a K-NY-1. jelû (D63 KPE) nyomóvezetékkel a K-20-0 jelû csatornán keresztül jut a szennyvíz a K-II átemelõbe. A KII. átemelõ a Szabadság utca és a Sajó közti
területen helyezkedik el, beépítetlen területen, s gyûjti
össze Sajókeresztúr É-i részébõl a szennyvizet. Ebbe az
átemelõbe érkezik a K-I. jelû átemelõ-körzet szennyvize is.
A K-II átemelõbõl tervezzük átnyomni a szennyvizet a
sajóecsegi E-I jelû átemelõbe. A nyomóvezeték a 390/60
helyrajzi számú Sajókeresztúri út mellett, annak szolgalmi
sávjában húzódik, és éri el az E-I jelû átemelõt. A nyomóvezeték (K-NY-2) keresztezi a Bábony patakot, alulról
(D110 KPE).
Sajóecseg a vasút az ÉRV vízmû-telepét és néhány (4 db)
szolgálati lakást, továbbá a Tsz irodát elválasztja a
település többi részétõl. Ez a terület egy önálló átemelõkörzetet jelent, s az átemelõtõl D50 KPE nyomócsõ indul
és keresztezi a vasútvonalat, és csatlakozik a sajóecsegi
fõgyûjtõbe. Sajóecseg É-i vasúton túli területének
bekötésére a tervezett E-Ny-3 jelû szennyvíz nyomóvezetéket szolgál. A tervezett vezeték az Állomás utcai
tervezett DN 200-as gravitációs csatorna végaknájába köt.
Sajóecsegen a vasúttól D-re egy átemelõ-körzet alakul ki, s
ez a terület az E-I. jelû átemelõre gravitációsan ráköthetõ.
Az átemelõ a Sajókeresztúr felé húzódó aszfaltút és a Sajó
holtág mellett helyezkedik el, a település legmélyebb
részén. Ez az átemelõ fogadja a sajókeresztúri szennyvizet
is. Innen tervezzük a két község szennyvizét együttesen a
Boldvai szennyvíztisztító telepre átnyomni. Mindkét
község esetében a gravitációs csatornahálózat O200-as
mûanyagcsõ. A közterületen épülõ bekötõcsatorna DN150
mûanyagcsõ. A boldvai szennyvíztisztító telepre a
sajóecsegi végátemelõtõl (E-I. átemelõ) induló E-NY-1
jelû nyomóvezeték nyomja a szennyvizet. A tervezett
nyomvonal sajóecsegi belterületen, a KM úton (Petõfi
Sándor utca) a Dózsa György utcáig húzódik, ahol É-ra
fordul, majd a 062/1, és a 062/2 hrsz.-ú területen húzódik,
és keresztezi a Sajó folyót. A nyomóvezeték D140 KPE
nyomócsõ, hossza: 3094 m.
3

A boldvai szennyvíztisztító telep kapacitása 1000 m /d.
A telep technológiájának rendszergazdája az OMS
HUNGÁRIA KFt.
A tisztítás technológia eleveniszapos mélylégbefúvásos
technológia, szerves anyag eltávolítás, nitrifikáció,
denitrifikáció, biológiai foszformentesítés, szimultán
vegyszeres foszforkicsapással kiegészítve.
3

A telepen fogadható 25 m /d folyékony hulladék is. Az
Üzemeltetõ nyilatkozata szerint a telep maximális hidraulikai terhelhetõsége 27 l/s, amely jelenleg mintegy 60%
rákötöttség mellett 10,8 l/s mennyiségben van kihasználva.
Sajókeresztúr és Sajóecseg településekrõl a tervezett 250
3
m /d mennyiségû szennyvizet mind a rendelkezésre álló
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tisztító kapacitás, mind a hidraulikai terhelhetõség
tekintetében bõvítés nélkül fogadni tudja.
A projekt gazdasági hatása
A beruházás megvalósulásának, hogy a lakosság részére
elviselhetõbb terheket ró a közüzemi szennyvízelvezetõ
hálózat igénybevétele, mint a szennyvízgyûjtõ/tároló
medencék üríttetése. Míg egy családnál évente keletkezõ
szennyvíz elvezetés és tisztítás után fizetendõ díj 4 fõs
családot feltételezve: 4 fõ × 92 l/fõ nap × 365 nap × 424
3
Ft/m = 56.952 Ft/év + ÁFA, addig a
szennyvízgyûjtõ/szikkasztó tartály évi ürítési költsége:
150.000 Ft + ÁFA.
[A szolgáltatás várható lakossági díját mind az „A”, mind
3
pedig a „B” változatnál 424 Ft+ÁFA m -enkénti díjjal
vettük figyelembe, mivel a lakossági díj csak részben
gazdaságossági kérdés. Lényeges szempontnak értékeltük,
hogy az alkalmazott lakossági díj lényegesen nem térhet el
a szûkebb környezetben alkalmazott díjaktól, figyelembe
kell vennie a lakosság teherviselõ képességét, hatással van
a térség lakosságmegtartó erejére.
Az eltérést az üzemeltetõnek egyéb forrásokból (részben a
víztermelés, értékesítés bevételeibõl) célszerû fedeznie.
A projektváltozatnál a lakossági díj és az önköltség közötti
különbözet (974,70 Ft + ÁFA – 424 Ft + ÁFA)
kedvezõbb, kisebb mértékû egyéb bevétel felhasználását,
illetõleg pótlólagos forrást feltételez, nagyobb valószínûséggel fedezhetõ a különbözet.
A betervezésre került csatornahasználati díjat elsõsorban a
környezõ településeken kialakult, alkalmazott használati
díj figyelembe vétele határozta meg. A díj eltérítése a
környezetben alkalmazott nagyságrendtõl, - akármely
irányban, - nem kívánatos feszültséget okoz a térségben. A
magasabb díjarány további következménye lehet a rákötési
hajlandóság csökkenése, mely csökkentheti a hálózat és
tisztító üzemeltetésének gazdaságosságát, továbbá
növelheti a környezetterhelést.]
Feltételezve egy 4 tagú család havi rezsi költségét 80 000
Ft-ban, addig a közcsatornán való elvezetés /4.680 Ft/hó/
ennek 5,8 %-a, míg a szippantással történõ elszállítás
/12.500 Ft/hó/ gyakorlatilag elviselhetetlen terheket ró a
lakosságra, megnövelve a havi kiadásokat 8-10 000 Ft-tal.
Ebbõl az adatból is jól látszik, hogy ezt a költséget a
lakosság nem tudja viselni, így a házi szennyvízgyûjtõ
medencék szikkasztó medencékként funkcionálnak /igaz
ekkor anyagi terhet nem jelentenek a család számára/,
azonban jelentõs környezeti terhelést okoznak, szennyezik
a felszín alatti vizeket.
Társadalmi hatása a megvalósult fejlesztésnek, hogy a
környezõ településekhez viszonyított szolgáltatási
különbség megszûnik. Környezeti hatás, hogy tisztítatlan
kommunális szennyvizek nem szennyezik a felszín alatti
vizeket. A tervezett fejlesztés nem esik a 314/2005
(XII.25.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm.
R. hatálya alá.
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Sajókeresztúri Csatornamû Vízgazdálkodási-társulat
mindent megtesz azért, hogy idõben (április elsejéig) eljuttassa
Önhöz az önrész befizetéséhez szükséges POSTAI csekkeket.
Az elsõ befizetésnek április 20-ig meg kell történnie.
Ezeket a csekkeket a Magyar Posta Elszámoló központja
gyártja le számunkra, és ígéretük szerint 03.26-ig megérkezik
a társulatunk címére.
Társulatunk a pontosabb kiszolgálás érdekében az alábbiakat
kéri Öntõl:
1. Amennyiben a Lakossági folyószámláról történõ fizetés
mellett dönt, akkor kérjük, hogy a megbízást a
Sajókeresztúri Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat (3791
Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40) részére, a Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél vezetett 55400273-11035532
számlaszámára adja meg, és kérjük, hogy minden hónap
20-ig történjen meg az átutalás.
Március 26-ig kérnénk visszajelzést arról, hogy átutalással
kívánja-e rendezni a befizetést. Erre azért van szükségünk,
mert akkor csak néhány db csekket kézbesítünk, mivel az
átutalás nem mindig indul be idõben. A visszajelzést
írásban várjuk (egy darab papír is megteszi névvel, címmel,
személyi ig. számmal, sajátkezû aláírással) az Ady E. u 27.
sz. alá a postaládába bedobva.

Településünk Közmûvelõdése

ÁMK Községi és Iskolai
Könyvtár Mûködése
Intézményünk fenntartója Sajókeresztúr Önkormányzata
Általános Mûvelõdési Központ 2007. Augusztus 1-jétõl
mûködik.
ÁMK Iskolai Könyvtár:
Az oktatási nevelési intézmény kommunikációs centruma,
tantervi programként mûködik.
A nevelõtestülettel együttmûködve valósítja meg a tanulók
könyvtárhasználati felkészülését.
Kölcsönzési ideje heti 2 alkalommal (hétfõ és kedd 7:3014:30 ig)
Könyvtárállománya: 3.520 kötet
Az Önkormányzat 2009-ben 250.000 Ft-ot fordít állománygyarapításra.
Lakóhelyünkön lévõ ÁMK Községi Könyvtár:
A lakosság önmûvelõdését, tájékozódását, szabadidõs
tevékenységét szolgáló intézmény, nyilvános könyvtár
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelõen fejleszti.
Mûvelõdési feltételeit az érvényes jogszabályoknak
megfelelõen fejleszti
Szolgáltatásai ingyenesek.
Beiratkozott olvasó 303 fõ
Könyvtárállománya 2009-ben 8140 kötet.
2009-ben állománygyarapításra fordított összeg 350.000 Ft.

2. Amennyiben úgy dönt, hogy a havi befizetési ütemtõl
eltérõen, ritkábban szeretne befizetni – tehát nagyobb
összeget kíván egyben befizetni – , akkor is kérjük, jelezze
március 26-ig írásban az Ady 27-sz. alá eljuttatva, mert
akkor az üres csekkekbõl küldünk Önnek, amelyen Ön tölti
ki az összeg mezõt a választott ütemezésnek megfelelõen.
2x2100Ft, 3x2100Ft,…; 6x2100Ft,…; ill. 12x2100Ft-ról.
Kérjük, hogy az elsõ hónap 20-ig történjen meg a befizetés.
3. Amennyiben havi ütemezéssel, az elõre meghatározott
2100 Ft-os díjfizetési mód mellett dönt, akkor más teendõje
nincs, csak várni a levelünket, amelyben megküldjük az Ön
részére a szükséges csekkeket. Egyszerre kézbesítjük az
elsõ évre szükséges csekkeket, 10 db-ot 2100 Ft összeg
feltüntetésével és 2 db összeg mezõben üreset. Erre azért
gondolunk, mert Önt sem akarjuk kizárni abból a
lehetõségbõl, hogy nagyobb összeget fizethessen be
egyszerre. Így költséget takaríthatunk meg, mert minden
egyes csekkért közvetítõi díjat számol fel a Posta és a
pénzintézet is. (ez mindegyikre igaz nem csak a
Takarékszövetkezetre)
Kérjük, hogy minden hónap 20-ig történjen meg a befizetés.
Megértésüket és szíves közremûködésüket elõre is köszönjük.
Tisztelettel, a Sajókeresztúri Csatornamû
Vízgazdálkodási-társulat nevében:
Szabó Eörs sk.
az Intézõ Bizottság Elnöke

Könyvtári rendezvények:
Február Bálint-napok (hírességek)
Balassi Bálint Költõ-drámaíró
Március 1848/49 szabadságharc történelmi alakjai –
megemlékezés
Március 22. A víz napja
Április 11. József Attila legnagyobb magyar költõ
Április 22. „A föld napja”
Április 12. Húsvét jeles napjai
Virágvasárnaptól - Húsvéthétfõig
Május: Gyermeknap a szülõk és a gyermekek közös
ünnepe.
Közmûvelõdési, kulturális tevékenység leginkább a
könyvtár berkein belül zajlik.
A mûvelõdési ház:
helyet ad az óvodai, iskolai és községi programoknak.
2009 évben
- Minden hónap elsõ szerdáján idõsek klubja
- Polgárõr bál
- Valentin bál
- LAN parti
Március: 15: 1848/49.Iskolai rendezvény
Május: Gyermeknap (ingyenes játékok vetélkedõk)
Óvodai Ballagó
Június: Pedagógus nap
Augusztus. 20-i megemlékezés (mûsor –bál - tûzijáték)
Október: Idõsek napja. (vacsorás megemlékezés)
December: Télapó - karácsony
Girhiny Nándorné
könyvtáros
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Tisztelt Olvasók, Kedves Szülõk és Tanulók!
Nagy örömünkre szolgál, hogy hosszú hallgatás után ismét
megjelenik ez az Önök tájékoztatását szolgáló kiadvány.
Úgy gondolom, hogy a község egyetlen oktatási intézményeként mindig is nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy
létezésünkrõl, napi munkánkról, sikereinkrõl hírt adhassunk.
Az iskolai naptár mindig kicsit más, mint az „éves”, hiszen
nekünk lassan befejezõdik a 2008/2009-es tanév.
Az elmúlt évi létszámokhoz hasonlóan az iskolában a beírt
létszám 143 fõ. Napközibe 37 tanuló jár. Bejáró tanulóink
száma 46 fõ. Az oktatást 12 fõállású és 1 óraadó pedagógus
látja el. Étkezést a napköziseken kívül még 50 tanuló vesz
igénybe.
Félévkor 11 tanuló kitûnõ, 9 tanuló jeles eredményt ért el.
Bukott 8 tanuló.
Az év folyamán õszi kirándulást, nyílt napot,
hulladékgyûjtést, községi ünnepeket (okt.23., márc.15.),
Mikulás napot, Karácsonyi Gálát, Farsangot szerveztünk.
Iskolabált rendeztünk. Sportversenyen jártak tanulóink.
Tavasszal elkezdõdtek a kistérségi és megyei tanulmányi
versenyek, ill. sok tanulónk levelezõs országos tanulmányi
versenyeken is eredményesen szerepelt.
Lezajlottak a 8. osztályos tanulók felvételi vizsgái is,
várjuk a pozitív eredményeket, de a központi felvételi
eredmények tükrében nagyon jó pontszámokat hoztak
tanulóink.
Szintén megkaptuk a tavalyi Országos Mérés eredményeit,
az alábbiakban büszkén tájékoztatom Önöket az iskolánk
nagyon jó pontszámairól.

2008. évi Országos Kompetenciamérés eredményei
Országos átlag Mi átlagunk

Községi átlag

- 6. osztály
matematika
szövegértés

499
519

499
517

472
490

- 8. osztály
matematika
szövegértés

497
506

525
476

473
478

Persze a tanév végéig vannak még feladataink, jönnek a
Húsvéthoz kapcsolódó szaktárgyi projektnapok, készülünk
az év végi kirándulásokra. Márciustól heti 2 alkalommal
tanulószobát szervezünk, hogy tudjuk gyermekeinket
segíteni, ha nem elégséges az otthoni felkészülés.
Szorosan együttmûködünk az óvodával, nyílt napon fogjuk
várni a leendõ elsõsöket, itthonról és a környékrõl is. Jó a
munkakapcsolatunk a kistérségi gyermekvédelmi
szolgálattal; ill. az óvodában és az iskolában is gyógypedagógus óraadót alkalmazunk, a logopédiai ellátás és a
sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztéséhez.
Idén nyáron is szervezünk nyári tábort a Balatonra, a
szünet egy részének kellemes eltöltésére.
Készülünk rá, hogy a nyári szünetre tervezett tetõtérbeépítés után egy külsejében és funkciójában is megújult
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iskolaépületben kezdhetjük meg az új tanévet.
Pedagógiailag, szakmailag is nagy elõnnyel fog járni, hogy
tanulóink egy épületben lesznek elhelyezve, kiiktatva ezzel
az alsó tagozatosok napi átjárását.
A felújítást követõen számítunk a szülõk és a helyiek
segítségére az átpakolásban, rendezkedésben.
Ünnepélyes tanévnyitó keretében szeretnénk majd átvenni
a megújult épületet, ennek idõpontjáról hirdetésen,
képújságon és Web-lapon keresztül fogom tájékoztatni a
tisztelt szülõket és tanulókat.
Köszönöm figyelmüket
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet ÁMK igazgató

Tisztelt Szülõk, Tisztelt Érdeklõdõk!
Értesítjük a nagycsoportos óvodás gyermekek szüleit, hogy
az ÁMK Eötvös József Általános Iskolájában a beiratkozás
2009. április 23-24-én lesz.
Tankötelessé az a gyermek válik, aki 6. életévét május 31-ig
betölti és rendelkezik az óvoda szakvéleményével.
Tájékoztatjuk továbbá a Sajókeresztúrban és környékén
lakókat, hogy iskolánk bármely évfolyamára szívesen fogad
átjelentkezõ tanulókat is.
Nevelõtestületünk szakos ellátottsága teljes.
Elsõ osztálytól angol nyelv oktatás, mûvészeti- és tánc
szakkör, 3. osztálytól informatika oktatás szerepel tantervünkben. Magyar és fizika szakkört tartunk az érdeklõdõ gyerekeknek.
Alsó tagozaton napközi otthonos ellátás, felsõ tagozaton 2
napon tanulószobai ellátást tudunk biztosítani. Menza is igényelhetõ.
Iskolánkban megoldott a mindennapos testedzés is.
8. osztályosainknak felvételi elõkészítõt tartunk az elsõ félév
folyamán magyarból és matematikából.
A tankönyveket minden tanuló részére térítésmentesen
biztosítjuk, valamint a fenntartó „iskolabusz” beállításával
szállítja a környékünkrõl ide jelentkezõ tanulókat az iskolalakóhely között.
(Jelenleg ez tömegközlekedéssel történik, de a bérleteket mi
biztosítjuk, szintén térítésmentesen.)
Beiskolázási mutatónk nagyon jó, valamint átlag fölött teljesítünk az országos mérések alkalmával is.
Sajátos nevelési igényû tanulót is tudunk fogadni, fejlesztõ
pedagógus és gyógypedagógus segíti oktatásunkat.
Reméljük felkeltettük a környékünkön, illetve itt élõk
figyelmét; bármilyen érdeklõdõ megkeresésre szívesen
válaszolunk!
Elérhetõségünk:
cím:
ÁMK Eötvös József Általános Iskolája
3791 Sajókeresztúr, Dózsa Gy.u.2.
Tel./fax:
06-46/307-262
e-mail:
sajo3791@freemail.hu
Tisztelettel:
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet ÁMK igazgató
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Tisztelt Olvasó!
A sajókeresztúri ÁMK. Napközi Otthonos Óvoda 1987.
december 4-én nyitotta meg kapuit, a község óvodáskorú
gyermekeinek óvodai ellátását ez az egy intézmény
biztosítja. 50 férõhelyes 2 csoportos óvodánkban a jelenleg
beírt gyermekek száma 46 fõ. Az október 1-i statisztikában 41 fõ szerepelt, 1 gyerek októberben, 4 fõ januártól
került óvodánkba, valamint 1 kisfiú májusban tölti a
harmadik életévét. Az etnikai kisebbséghez tartozó
gyerekek száma 9 fõ. A gyermekek nevelésével 3 fõiskolai
és 1 középfokú végzettségû (másodéves fõiskolás)
óvodapedagógus valamint két szakképzett dajka foglalkozik.
Helyi Nevelési Programunk bevezetése óta, 11 éve
vegyes csoporttal dolgozunk. Az osztatlan csoportról jó a
tapasztalatunk. Különbözõ életkorú gyerekek járnak egy
csoportba, így a testvérek, ismerõsök, barátok egy
közösségbe kerülnek.
Pedagógiai programunk részét képezi a tehetséggondozás, amit a jó mozgású vagy kézügyességû középsõés nagycsoportos gyermekeknek szervezünk:
w képzõmûvészeti,
w gyermekjáték és néptánc foglalkozások formájában.
Ezt szakképzett óvodapedagógusaink heti egy alkalommal
tartják térítéses szolgáltatásként. A bevételt minden évben
az óvoda eszközállományának bõvítésére használjuk fel.
Óvodánk további szolgáltatásai a logopédiai ellátás
beszédhibás gyermekek fejlesztésére és hittan felekezeti
hovatartozás nélkül. Szeptember közepén indult új
foglalkozásként a játékos angol, amit az ÁMK Eötvös
József Általános iskola angol szakos tanárnõje tart.
A nevelési év folyamán változatos programokat szervezünk a gyermekek számára. Az elsõ félévben
Vadasparkban, Bábszínházban jártunk, Mikuláskor és
Farsangkor a Csiribiri együttes szórakoztatta a gyermekeket. A Karácsonyi ünnepség bensõséges hangulatban
zajlott, majd másnap Családos délelõtt alkalmával
karácsonyi díszeket barkácsoltunk a szülõkkel. Évszakonként kisétálunk a közeli tanösvényre, megfigyelve a
természet változásait.
További programjaink:
w Vers-és mesemondó verseny Felsõzsolcán.
Idõpontja: 2009. március 26.
w Húsvéti készülõdés.(Nyílt nap szervezése.)
Idõpontja: 2009 április 7 kedd
w Óvodai NYITOGATÓ, leendõ ovisok és szüleik nyílt
nap alkalmával betekintést nyerhetnek óvodánkba.
Idõpontja: 2009. április 8 szerda
w Óvodai beiratkozás.
Idõpontja: 2009. április 20-24.
w Április 21. Föld napja alkalmából az óvoda udvarának
és környékének szépítése.
Tavaszi nagytakarítás.

w Könyvtár-látogatás.
w Nyílt képzõmûvészeti foglalkozás.
Idõpontja: Utolsó képzõmûvészeti foglalkozás.
w A nagycsoportos gyerekekkel meglátogatjuk az iskolát,
és részt veszünk a 4. osztályosok óráján.
w Ajándék készítés Anyák napjára. Anyáknapi megemlékezés lebonyolítása.
Idõpontja: 2009. május 5-én 15.45-kor
w Készülõdés az Évzáró ünnepségre.
Idõpontja: 2009. május 22-én 17.00 óra
w Felkészülés az Oviolimpiára.
Idõpontja: 2009. május
w Gyermeknap.
Idõpontja: 2009. május
w MIP Szülõi kérdõívek kiosztása, majd értékelése.
w Családos kirándulás Budapestre
Idõpontja: 2009. június 5.

Óvodánkban már hagyomány, hogy minden májusban
családos kirándulást szervezünk, az idei tanévben
Budapestre szeretnénk elmenni. Könnyebbséget jelent a
családoknak, hogy az óvodás gyermekek busz-illetve állatpark belépõ költségét az önkormányzati kirándulás támogatásából fizetjük, csökkentve a családok költségeit.
Tágabb környezetünk megismerésén túl jó alkalom ez az
óvoda és család kapcsolatának elmélyítésére.
Az Óvodai Szülõi Szervezet, a Nevelõtestület és az
Óvodás gyermekek nevében köszönetünket szeretnénk
kifejezni mindazoknak, akik részvételükkel vagy
adományukkal hozzájárultak 11. Óvodabálunk
sikeréhez, minek bevétele 200.000 Ft volt. A befolyt
összegbõl mindkét csoportban sósarkokat szeretnénk
kialakítani a gyermekek immunrendszerének erõsítése
érdekében.
”Azt mondják, a földi boldogsághoz a következõk
kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk és
legyen miben reménykednünk.” (Tom Bodett)
Tóthné Dudás Anikó
Egységvezetõ
Sajókeresztúr, 2009. március 23.

