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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt Sajókeresztúr község információs magazinjának hasábjain.
A nyár derekán szeretnénk ellátni hasznos információkkal
a lakosságot és ezúton szeretnék visszaigazolást kapni az
augusztusi Falunapi rendezvényünkrõl.
Az elõzõ megjelenésünkhöz képest újabb jó hírekkel
szolgálok a község fejlõdését illetõen:

Ebben foglaltak szerint Dózsa György úti iskola tetõtér
beépítésével a teljes 8 osztály képzése megoldódik egy
komplexumban. Szeptemberben már az új rend szerint
kezdik a tanévet iskolásaink.
Az iskola korszerûsítésére kiirt pályázatban digitális táblát,
elektronikus dolgozatírót, számítógépeket nyertünk,
melyek várhatóan szintén az iskolakezdésre érkeznek meg.
Saját erõbõl felújítjuk a tornaterem vizesblokkját és a
közmunkaprogramnak megfelelõen tisztasági festést
végzünk benne.
Tovább folytatjuk a Sajó-part parkosítását, melybe
sziklakerteket telepítünk, fákat ültetünk.
A Sajókeresztúri Közalapítvánnyal közösen játszóterek
kialakításán dolgozunk.
A parkosítási pályázatunknak megfelelõen a Fõtér helyét
adó központi épület bontása befejezõdött, a kialakítás
elkezdõdött….
…Nagyok a terveink, sok a hozzá fûzõdõ munka! Ezúton
szeretném megköszönni a dolgos kezek segítségét, akik
részt vesznek önállóan, vagy szervezett módon a község
szépítésében.

A tavasszal átvett közösségi falubusz már azóta hasznos
munkaeszköze lett önkormányzatunknak: Óvodai, iskolai
kirándulásokat bonyolítottunk le, beszerzést könnyít,
szállítást biztosít és elindult vele a laborjárat hetente.
Minisztériumi ellenõrzése megtörtént a teljes vételára
elszámolásra került a pályázat szerint.
A szennyvíz kiviteli tervdokumentációja határidõk
betartásával készül.
Az orvosi rendelõ eszközbeszerzésére és felújításáraakadálymentesítési pályázatának elbírálása megtörtént. Az
épület korszerûsítésére, felújítására, orvosi vizsgálómûszerek beszerzésére 21,64 Millió Forintot kapunk az Uniós
Pályázat kapcsán.
Ebbõl életmentõ orvosi mûszereket, korszerû bútorokat
vásárolunk. Új tetõt, homlokzatszigetelést, új ajtókat,
ablakokat kap az épület. Tolókocsi behajtására rámpát,
parkolót, új mozgáskorlátozott mellékhelyiséget építünk.
Elindult az iskola összevonást eredményezõ projekt.

Végezetül szeretnék mindenkinek kellemes pihenést és jó
idõt kívánni a nyár hátra lévõ részéhez, illetve szeretettel
várunk mindenkit a megrendezésre kerülõ Augusztus 20-ai
Falunapunkra.
Kollár Miklós
polgármester
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Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestületének
3/2009.( 05.06.) számú képviselõtestületi rendelete

Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete 2008. évi költségvetésben foglaltak végrehajtását
az alábbiakban állapítja meg, az Államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 82.§-nak megfelelõen.
1.§.
A 2008. évi Önkormányzati költségvetés összes bevétele: ...................................313.425 e/Ft
ebbõl:
Intézményi mûködési bevételek ...............................................................................14.102 e/Ft
Helyi adók .................................................................................................................39.346 e/Ft
Pótlékok, bírságok .........................................................................................................338 e/Ft
Személyi jövedelemadó helyben maradó része .......................................................10.983 e/Ft
Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség .........................................................40.084 e/Ft
Gépjármûadó ..............................................................................................................8.694 e/Ft
Egyéb sajátos bevételek ................................................................................................882 e/Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása ................................................................88.145 e/Ft
Támogatásértékû mûködési bevételek .......................................................................6.914 e/Ft
Osztalék és hozambevétel .............................................................................................826 e/Ft
Támogatások, kölcsönök visszatérülése .......................................................................102 e/Ft
Felhalmozás célú pénzeszközátvétel vállalkozástól ......................................................182 e/Ft
Felhalmozás célú bevétel fejezettõl ...............................................................................247 e/Ft
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése .....................................................3.340 e/Ft
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele .................................................................98.313 e/Ft
Átfutó bevételek ..............................................................................................................927 e/Ft
2.§.
A 2008. évi Önkormányzati Költségvetés összes kiadása:...................................206.097 e/Ft
ebbõl:
Személyi juttatások ...................................................................................................90.785 e/Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok ................................................................................29.187 e/Ft
Dologi kiadások ........................................................................................................51.725 e/Ft
Egyéb folyó kiadások ..................................................................................................2.789 e/Ft
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ......................................................................20.993 e/Ft
Felújítási kiadások .......................................................................................................1.624 e/Ft
Felhalmozási kiadások ................................................................................................8.955 e/Ft
Mûködési célú tám. kölcsönök nyújt. háztartásoknak ..................................................110 e/Ft
Függõ kiadások ...............................................................................................................71 e/Ft
3.§.
2008. évi pénzmaradvány kimutatás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei .................................................107.328 e/Ft
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei .............................................................0 e/Ft
Záró pénzkészlet (01+02) .............................................................................107.328 e/Ft
Költségvetési átfutó elszámolások záróegyenlege ..................................................0 e/Ft
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) ...............................................11.624 e/Ft
Aktív függõ elszámolások záróegyenlege .........................................................9.011 e/Ft
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összesen - (04+…+06) ..................2.613 e/Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03-07) ..............................................104.715 e/Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) ........................................1.181 e/Ft
Költségvetés kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+-) ....................................................12 e/Ft
Költségvetési pénzmaradvány .......................................................................103.546 e/Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ...............................................................62 e/Ft
Szabad pénzmaradvány ................................................................................103.484 e/Ft
4.§.

Az Önkormányzat Képviselõtestülete a 2008. évi Szabad Pénzmaradványról az alábbiak szerint
rendelkezik:
- Sajókeresztúr Általános Iskola felújítás megvalósítására
- Sajókeresztúr Község Tereinek kialakítására
- Templom felújításra átadott pénzeszköz
- Sajókeresztúr Szennyvízhálózat kiépítésére
- Lakosságnak pénzeszközátadás szennyvízzel kapcsolatos lakáskasszára
- Általános tartalék
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Sajókeresztúr, 2009. április 29.
Kollár Miklós
polgármester

Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõ testülete
Sajókeresztúr
Jegyzõkönyv
Készült: 2009. június 19.-én a Falugyûléssel egybekötött
Közmeghallgatáson.
Jelen vannak: Kollár Miklós, Kõvári István, Molnár
József, Mikita Józsefné, Ujj Béla képviselõk.
Igazoltan távol maradt: Bánrévi Lászlóné, Csernai Tibor,
Juhász Gyula, Fazekas Béláné, Szabó Eörs László,
képviselõk.
Meghívottak: Baptiszta Tibor BÉM Zrt Vezérigazgató
Hivatalból jelen van: Kovácsné Szilágyi Hajnalka, jegyzõ
Lakosság részérõl: 50 fõ
Kollár Miklós polgármester üdvözli a megjelenteket,
tájékoztatja, hogy a falugyûlésrõl hangfelvétel készül.
Felkéri Kovácsné Szilágy Hajnalka Jegyzõasszonyt
levezetõ elnöknek, valamint jegyzõkönyv hitelesítésére
Kõvári István és Molnár József képviselõket.

Kovácsné Szilágyi Hajnalka
jegyzõ

Kollár Miklós: Köszöntöm a megjelenteket, örülünk neki,
hogy kíváncsiak az Önkormányzat és a Képviselõtestület
eddigi munkájára.
Elsõ napirendi pontként Kollár Miklós polgármester úr
ismerteti a 2008. évi zárszámadást. Majd a BÉM Zrt
beszámolója következik.
Baptiszta Tibor: Megköszöni a meghívást, elmondja,
hogy hangfelvétel készül a beszámolóról és bemutatja a
kollégáit.
Dr Hornyák Csaba Fõorvos, Igazságügyi orvosszakértõ,
Szarka Zoltán, Termelésvezetõ,
Dr Hegyeshalmi Zoltán, a BÉM Zrt. ügyvédje.
Három fõ napirendi ponttal készültek:
w Igazságügyi orvosszakértõ beszámolója a BÉM Zrt
általi környezetterhelõ adatokról.
w BÉM Zrt tevékenységének ismertetése.
w Kérdések megválaszolása.
Dr Hornyák Csaba: Igazságügyi orvosszakértõként
dolgozom, többek között polgári perekben is adok ki
szakvéleményeket. Jelen esetben arra kértek fel, hogy a
bemutatott szakvélemények alapján, -nem az én méréseimrõl van szó- egy rövid tájékoztatást adjak arról, hogy
jelenleg a BÉM Zrt környezetterhelése milyen jellegû,
mértékû, hatású az itt élõkre.
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Az elsõ szakvélemény szerint, melyet Fodor József az
Országos Közegészségügyi Központból készített a
megbetegedések szakterületérõl, és környezetterhelési
szakterületrõl. Konkrétan kitérnek az agglomerát vastartalom zsugorítvány vizsgálatára, annak vonatkozásában,
hogy ez az anyag minek tekinthetõ, lehet-e megállapítani
környezetterhelést? Fizikai és kémiai vizsgálatokat
végeztek, ennek összesített végeredményeként
megállapítottam, hogy fizikai értelemben nem tekinthetõ
veszélyesnek. A környezetre való hatásai: veszélytelennek
tekinthetõ. Az egyes szervezetek sejtjeire érdemi toxikus
hatása nincs. Itt a hulladék formájában tárolt anyagot
vizsgálták. Környezetterhelõ anyagokra vonatkozóan
feltétlenül vizsgálni kell, hogy milyen hatással van a
daganatképzõdésre. Ez a szer mutációt hozhat létre a
genetikai állományban és ez eredményezhet a késõbbiekben daganat kialakulást. A vizsgálat szerint nem tekinthetõ
veszélyes hulladéknak.
A másik szakvéleményt a Fõvárosi Levegõtisztaság
védelmi Kft végezte, hogy a levegõterhelés szempontjából
milyen a BÉM Zrt és környéke levegõ tisztasága.
Különbözõ káros anyagok hatását hosszabb ideig tartó
mérésekkel végezték, kémiai anyagok és a szálló por
vonatkozásában is minden egyes mérési értéke az EU által
meghatározott egészségügyi határérték alatt volt. Ezen
cégek vizsgálati eredményeit el kell hogy fogadjuk.
Összefoglalva az állapítható meg orvosszakértõi
szempontból, hogy a BÉM Zrt tevékenysége és környezetre
kifejtett hatása következtében ennek a területnek, a
daganatos megbetegedések és légzõszervi megbetegedések
érdemi rosszabbodást, változást nem mutattak. Ennek a
lakóközösségnek egészségügyi állapotáról szóló adatok
megegyeznek az országos adatokkal. A daganatos megbetegedések mértéke ugrásszerûen megnõtt az évek során, de
számos kiváltó tényezõt kell figyelembe venni, egy része a
környezetben lévõ fizikai és kémiai anyagok, de a
dohányzás, alkoholfogyasztás, a nem megfelelõ
táplálkozás, és pszichés állapotnak is van szerepe.
Baptiszta Tibor: Ismertetném a BÉM Zrt. tevékenységét.
A televízió készített egy filmet a tevékenységünkrõl és az
engedélyezési eljárásról, néhány példányt DVD-n kiosztok
az itt megjelenteknek, hogy otthon meg tudják nézni.
A BÉM Zrt. 40 éve ugyanazt a vaskohászati agglomerát
terméket gyártja, el is hoztam megmutatni. Itt mindenféle
mendemondák terjengenek amivel szembesültem egy év
alatt, sok a mesemondó errefelé. Elhihetik nekem, az igazat
mondom, be lehet jönni, meg lehet nézni, semmiféle
hulladékégetés nem folyik. Ami az EU megfelelési körében
változott: hogy ehhez az agglomerát elõállításhoz szükséges alapanyagok, hulladék-veszélyes hulladék minõsítésben besorolásra kerültek. De még a szalvéta is veszélyes
hulladék, amibe a zsíros kenyerüket csomagolják.
Általunk használt veszélyes hulladékok az ipari szennyvíz
kezelésébõl származó iszapok ami 99% mészpor tartalmúmésziszap. Anyagában történõ 100%-os újrahasznosítással
visszavihetõ az újabb gyártási technológiába. Nincs égetés,
ugyanaz a sor mûködik ugyanazzal a technológiával. A
bányászati nehézségek és az ár elszabadulása miatt az érc
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hiánya, illetve a mészkõ hiánya a világpiacon tette szükségessé ezt a versenyképességünk megtartására, illetve az
Unió kötelezõ elõírása, hogy az iparban keletkezett
másodlagos anyagokból végtermék készüljön. Ezzel
foglalkozik a gyár. A kapacitásunk 3.000.000 tonna/év
agglomerát késztermék gyártása volt és 1.200 dolgozót
foglalkoztattunk 40 évvel ezelõtt. Jelenleg 200 dolgozó
100.000 tonna/év agglomerát készterméket gyárt.
Az emissziós és imissziós mérési és értékelési adatainkat
fõorvos úr részletesen ismertette. Mérjük, ellenõrizzük a
lakosságra ható szennyezést, a határértéket nem lépjük túl,
töredékén mûködik a gyár. A lakossági bejelentések
alapján elérte azt a gyár, hogy az év 365 napján 24 órában
online mérõmûszerekkel van felszerelve, 15 percenként
rögzítéssel. A Környezetvédemi FelügyelõségenFõfelügyelõségen bármikor látható az interneten. 20012008-ig összegyûjtött adatok alapján a BÉM Zrt. iparûzési
tevékenységbõl a helyi önkormányzatnak fizetett adója
több, mint 107.000.000 Ft. A jelenleg itt felmerült
szennyvíz problémát támogatni abban szeretném, hogy a
BÉM Zrt.-nek saját szennyvíz tisztító mûve van, ennek a
kapacitása rendelkezésre áll. Hoztam hozzánk hasonló
külföldi gyárakról fotókat, ahol a város közepén mûködnek. Szívesen elmegyek bárkivel, megtekinthetõ.
Kollár Miklós: Többször írtam levelet és még nem kaptam
választ rá, hogy mi történt a tûzeset kapcsán, van már
hivatalos állásfoglalás?
Baptiszta Tibor: Május 17.-én történt tûzeseménynél a
kémény, a filter és a ventillátor térségében keletkezett tûz.
Jelenleg két irányban folyik még mindig a vizsgálat. Az
egyik az elektrofilter, illetve a ventillátor környékén a 6 kV
villamos betáplálásnál elektromos zárlat következett be. A
másik szerint nincs kizárva a szándékos gyújtogatás,
szabotázs.
Major István: Ha nincs lezárva az ügy és megkezdték a
helyreállítást, akkor hogyan vizsgálja a hatóság?
Szarka Zoltán: A tûzoltóság kint volt, szakértõk megérkeztek aznap reggel, a bontási munkát az õ felügyeletükkel
végeztük, hiszen olyan monumentális építmény, hogy ezt
megvizsgálni összerakva nem lehet. A tûzoltóság folyamatosan vizsgálja, fényképeket készítettek és ennek a
kiértékelése folyik most.
Baptiszta Tibor: A sérült elemek a felújítás kapcsán nem
kerülnek visszaépítésre. Felújítás, helyreállítás történik.
Major István: Nagyon jók az adatok, amiket a fõorvos úr
elmondott, és megtámadhatatlanok, mert Önök arra
vigyáznak, hogy ha mérnek a kémény épphogy csak füstöl.
Amikor Balla úr volt a fõnök jártam a BÉM területén, de
nem mutatták meg a mûszereket. A bûzhatást nem tudják
mérni. Ha a szennyezõdés olyan amilyennek Önök állítják,
meg lehet nézni a mûanyag ablakokat a faluban, mert sárga
lerakódás van és alig lehet eltávolítani, kén, vagy kénszármazék lehet. Ha ilyen tökéletes a rendszer, a filterek, ez
beletartozhat a megengedett adatokba?
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Baptiszta Tibor: Cinikusságot éreztem a kérdésben,
kétségbe van vonva a tény. Nem tudom elfogadni amit a
méréseinkrõl állít, mert több szakhatóságnál ellenõrzött az
a mérés, 365 napon, 24 órában online mérik megfelelõ
szakemberek, legfelsõbb intézmények. Be van építve a
kéménybe, a technológiánkba több ponton. Nagyon sok
szûrõrendszerrel dolgozunk, ezeket elõírják. Van elektromos filterünk és zsákos filter is, bárki eljöhet egyeztetett
idõpontban és megnézheti, lehetõleg csoportosan, nyílt nap
keretében.
Bodnár József: Ezután megfelelnek-e majd az elõírt
technológiának, vagy ugyanolyan lesz, mint amit eddig
csináltak? A fõorvos úr kozmetikázott adatai nem felelnek
meg a lakosság véleményének. Amikor a füstöt erre fújja a
szél a gyerekeknek ez kibírhatatlan. Ön szerint ez
megfelel?
Burinda Endre: Az én kérésem, hogy ne használjanak
többféle filtert, csak egyet, ami megfelel a modern XXI.
századi technológiának. A technológia feleljen meg az
Unió által elõírtaknak. Ezt kérjük, nem azt, hogy ne
dolgozzon 200 ember, hanem a munkájuk váljon a
gazdaságunk továbbfejlõdéséhez, fenntartásához. De ha az
Uniónak nem felel meg, akkor ez így nem mûködhet
tovább. Az emberek egészségére káros, és nem csak
Sajókeresztúrban.
Végh János: Én 28 évet ledolgoztam ebben a gyárban,
tehát viszonylagos szakmai ismeretem van. Önnek az a
kijelentése, hogy mi terroristák vagyunk, szabotõrök,
szerintem nem helytálló. A baleset oka a hibás technológia,
rossz berendezés és a karbantartás hiánya. Ez a tüzelõanyag
illóanyag tartalmát is meghatározza, annak idején semmi
gyúlékony anyag nem kerülhetett bele a betétbe. Jelenleg az
Önök által interneten olvasható- felhasznált anyagok 90 %a rendkívüli mennyiségû illóanyagot tartalmaz. Az én
véleményem az, hogy ebbe a filterbe sem kerülhetne éghetõ
anyag, nem még a kéménybe. Akkor biztos, hogy jó a
berendezés erre a betétállományra? Ez a technológia
többszörösen javított, módosított. Nincsenek rendszeres
takarítási és karbantartási munkálatok. Az éghetõ anyagokat le kell róla tisztítani.
Baptiszta Tibor: Az elõírásoknak minden tekintetben
megfelelünk. A szakmai kérdésekben közel 30 mérnök,
környezetvédelmi szakmérnök értenek ehhez a technológiához. A mai napig van karbantartás. Látta valaha a
technológiát? Szívesen látom, ha eljön. A 200 emberbõl
egyik sem kamikáze, nem öngyilkos, mind ott dolgozik 1020-30 éve, kiváló szakmunkások, kohómérnökök,
kohászok, gépészmérnökök. Én magam a vasgyárban, a
kohászatban nõttem fel, a kohászatban dolgoztam 15 évet,
elvégeztem a mérnökit, a szakmérnökit, a közgazdászt, a
szakközgazdászt, építésvezetõi szakdiplomám van. A
régióban kohászatként csak ez a BÉM mûködik. Itt a
bányászat el van tiporva, meg van alázva. Most ne kezdjünk meddõ vitába, jöjjenek el a gyárba, én megmutatok
mindent.
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Farkas Béla: Mondhatnak nekünk akármit, értékeket
mutathatnak, jöjjenek ki, mert itt büdös van. ha már mi
érezzük a bûzhatást az harmincszorosa a megengedettnek.
Már ahogy füstöl, az irritálja az embereket. Most Önök
elkezdték ezt a kéményt újra építeni, ehhez kell építési
engedély?
Sváb András: A 100.000 tonna hasznos zsugorítvány
elkészítését követõen mennyi szálló por megy a levegõbe?
Mert ez teszi tönkre az emberek tüdejét, ott csapódik le a
kertjeinkben. A szakértõi vélemény, amit Önök megkértek,
3 féle anyagot nem javasol kezelésre. Gázmasszával
dolgoznak-e, ami Budafokról jön? És még milyen veszé
lyes anyagokkal foglalkoznak? A tv-ben láttam, hogy
Budafokon megint 77.000 tonnát szednek fel és ott is
tiltakoznak a lakók a bûz miatt, pedig ott nem is került
feldolgozásra, csak szállítják.
Baptiszta Tibor: Nincs ártalmatlanítás és égetés, csak
anyagában történõ újrahasznosítás. A gázmassza 30 %
vastartalmú massza és ebbõl készül az agglomerát. Nem
érkezik hozzánk Budafokról gázmassza.
Sváb András: Akkor máshonnan hozzák. Amikor fõorvos
úr ismertette az eredményt, azt hittem, hogy szanatórium is
fog itt épülni. A kohászat egy alkalmazott kémia. Ha a
kémiai folyamatok beindulnak, akkor az embernek úgy
folytja a torkát, hogy nem tud levegõt venni, menekülni kell
be a lakásba. Errõl a szakértõ nem írt véleményt? Amikor a
Környezetvédelmi Felügyelõség kihozta Miskolcról a
mérõkocsit, a BÉM szórványosan üzemelt. Önálló
mérõrendszert miért nem lehetett kitelepíteni a faluban a
lakosság megnyugtatására?
Szarka Zoltán: Minden évben készül pormérés. Az
önkormányzat megbízásából 2007-ben 8 hetes mérés
zajlott, nem állt addig sem a gyár, mert az eladott termékek
tényként bizonyítják az üzemelést.
Fekete Lajos: Olyan szépen beszélnek róla, valóban mint
valami szanatóriumról. Vegyék tudomásul, hogy bûzhatást
állítanak elõ. A falura száll a por, a bûz, nincs errõl mit
beszélni. Vagy olyan technológiát csináljanak, hogy ne
legyen bûz, vagy zárják be, ne beszéljünk mellé.
Burinda Endre: Valós, hivatalos méréseket tegyenek
közzé, ne legyen egészségkárosító hatású, a munkát nem
ellenezzük, dolgozzanak az emberek a gazdaság élénkítése
érdekében. A papír sok mindent elbír, ennek kell már véget
vetni. Ezt az Unió megengedi?
Baptiszta Tibor: Vaskohászatról van szó, nem lehet a
hõmérsékletet növelni, vagy csökkenteni, 24 órás, az
elindulástól a leállásig folyamatos. A rendszertehetetlenség
miatt napokig tart valamit változtatni rajta. Nem az
életünkkel játszunk, nem az Önök életével játszunk, az
összes mért és vizsgálati határérték töredéken van, 3040%.
Kovács Sándorné: Én 1993-ig dolgoztam a BÉM-ben,
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még Balla úr idejében. Utána 2 évig jártam Debrecenbe,
mert a szemem olyan fertõzést kapott, hogy gyógyító
lencsét kellett hordanom. Abban az idõben a galvániszapot
hordták át a drótgyárból. Ne hazudtoljon meg, én ezt a saját
szememmel láttam. Debrecenben kértem orvosi igazolást a
szemem miatt, hogy valamit tegyek a BÉM ellen. A
fõorvos úr azt mondta, hogy nem írhatja le, hiába tudja,
hogy mi okozta, de nem ír le semmit. A szememet a mai
napig nem tudják kigyógyítani.
Baptiszta Tibor: A Balla úr most is ott van tanácsadóként
nálunk. A jelenleg ott dolgozó 200 emberbõl 100 ott
dolgozik 30 éve már.
Kõvári István: Van a BÉM területén víztisztító mû?
Milyen állapotban van? Szeretném megnézni a kommunális
tisztítót. Ott nincs semmi, csak 1-2 szétvert medence, most
õszintén, milyen tisztítás van itt? Jegyzõasszonnyal egyszer
megnéztük, büdös lé folyik ki belõle. Csak azért kérdezem,
mert felajánlotta a községnek. Balla úr annak idején
mérgelõdött, hogy széthordtak belõle mindent.
Baptiszta Tibor: Nagyon nagy kapacitású tisztító mû van,
akár 2-3 falu szennyvizét is elbírja. A nyílt napon meg lehet
nézni, van ipari és kommunális.
Szarka Zoltán: E egy biológiai tisztító, ki kell jönni és
megmutatjuk.
Major István: A kérdésemre még nem adott választ: a
technológia ugyanaz lesz, mint azelõtt volt? Ugyanaz a bûz
lesz a „jó” technológiával.
Kõvári István: Az építési engedélyre sem adott választ,
nem igaz, hogy nem tudja.
Farkas Béla: Sajókeresztúr hozzájárult ehhez az
engedélyhez? Akármilyen építést, felújítást végeznek rajta,
akkor a legjobb tudomásom szerint kell a falutól.
Sajókeresztúr véleményét sehol nem veszik figyelembe?
Amikor az elsõ kéményt megépítették Sajókeresztúrtól
miért kellett az engedély?
Majorné Farkas Ilona: Nem válaszolt, hogy kell-e
engedély, ha nem tudja legyen kedves majd válaszolja meg
írásban. Az elõzõ kéménynél ekkora nagy probléma volt a
faluban, amikor a jegyzõasszony aláírta és majdnem kapott
érte egy fegyelmit, akkor biztos most is kell engedély.
Baptiszta Tibor: Nem kellett volna aláírnia, sõt van olyan
kormányrendelet, ahol egy magasítás nem is engedély
köteles. Csak a megfelelõ szakhatóságok engedélye kell.
Igen, kell hozzá engedély, van hozzá engedély, és volt is.
Minden szakhatóság megadta a hozzájárulást, nem kellett
Sajókeresztúrtól. Az ipari mûnek nem engedélyezõje,
minden építési engedély 5 évig érvényes. Azért vannak a
szakhatóságok, ezt nem a lakosságnak kell eldönteni.
Engedélyezõk: a Környezetvédelmi Felügyelõség, a
Tûzoltóság, a Katasztrófavédelem, és az ÁNTSZ. A
focipályát megkapta a BÉM-tõl a község.
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Majorné Farkas Ilona: Arra kérem, hogy ezt küldje el a
Polgármesteri Hivatalba, hogy nem kell hozzájárulni.
Sváb András: Arra sem válaszolt, hogy lesz-e pozitív
változás a bûzhatás és egyéb dolgokban? Kértek-e
hatástanulmányt?
Baptiszta Tibor: Folyamatosan beruházunk, javulunk.
Nem tudom elfogadni, hogy azt mondják, hogy ugyanez
volt 30-40 éve. Környezetvédelmi beruházásaink vannak,
egyre kevésbé terheljük a környezetet. Kértünk
hatástanulmányt, elvégezte a Tüzeléstechnikai
Kutatóintézet, a Tûzoltóság, a Dunaújvárosi Dunaferr
Kutatócsoport.
Kõvári István: Most miért nem kapott az Önkormányzat a
hatástanulmányból?
Oravecz József: Tegezõdhetünk, régi ismerõsök vagyunk.
Folyik egy vizsgálat, hogy miért volt ez a tûzeset. Kiderült
több ok: rossz a gyártás technológia, szerinted nem, mert
nem vagy szakember. Lehet, hogy statikailag nem jó a
kémény szerkezete. A tûzoltóság, vagy bármelyik hatóság
találhat egy hiba okot. Ha nincs meg az ok, hogy lehet
ugyanazt a technológiát újra építeni? Ha zárlat volt a
kéményben attól nincs robbanás, tûz. Nem ismerem ezt a
kéményt, de egy erõs robbanásnak kellett lenni.
Baptiszta Tibor: Mert nem a technológiában történt a tûz,
hanem a kéményben és ezért is merült fel a szabotázs
lehetõsége. Ilyen ipari méreteknél ez másképp mûködik, 6
kV van a kéményben. A legszörnyûbb az benne, ha leállnak
a ventillátorok, a kéménynek van egy természetes huzata,
ez egy ördögi kör. Be kell jönni, megmutatok mindent, mi
most is ércet pörkölünk.
Zsírka Lajos: Majdnem ajándék címen említették ezt a
futballpályát. Én is dolgoztam 27 évig a BÉM-ben, tudom a
technológiát. Az nagyon zokon esik, hogy a felüljárót
elbontották, mert a falut elzárták a külvilágtól, kerülni kell
miatta. Az én szõlõm a gyárral szemben van és a mikor
arról fúj a szél, abba kell hagynom a munkát, mert nem
bírom ezt az erõs kénszagot.
Baptiszta Tibor: Engedélyt kérek a Polgármester úrtól,
hogy az elbontott felüljáró helyére földutat készítsünk az
átjáráshoz.
Kollár Miklós Polgármester engedélyt ad, és a vendégek
elköszönnek, ezután folytatódik a közmeghallgatás.
Kmf.
Kovácsné Szilágyi Hajnalka
Jegyzõ

Kollár Miklós
polgármester

Kõvári István
jkv. hitelesítõ

Molnár József
jkv. hitelesítõ
***
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Tisztelt Olvasó, Kedves Szülõk és Gyerekek!

minden évben más reakciót vált ki ovisainkból, idén az
egyébként cserfes csapat megszeppenve kapcsolódott
be az iskolások életébe.
Április végén a Minõségirányítási Programunk részét
képezõ Szülõi kérdõíveket kiosztottuk, majd értékeltük. Második alkalommal mértük fel a szülõi
elégedettséget, meghallgatva javaslataikat és levonjuk a
következtetéseket a jövõre vonatkozóan.
Kihívás napján három féle tömegsporttal mi is kivettük
részünket a község közös mozgásából. Délelõtt az ovi
udvarán Monika óvónéni vezetésével zenére
aerobikoltunk, majd késõbb az iskolásokkal táncoltunk.
Délután pedig a sportpályán Viki óvónéni játékos
sportversenyt vezetett.
Az Évzáró és Ballagási ünnepséget május 22-én
tartottuk, mely méltó lezárása egy nevelési évnek, 12
nagycsoportos számára pedig a gondtalan óvodás
éveknek.
Majd elérkezett június 5.-e, a várva-várt Családos

Büszkén számolhatok be arról, hogy az ÁMK Napközi
Otthonos Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben is
tartalmas programokkal és rengeteg élménnyel gazdagítottuk gondjainkra bízott apróságok mindennapjait. Szinte
folyamatosan készültünk valamilyen eseményre, ünnepre,
így a második félév is nagyon hamar elszaladt.
w Január 21-én Bábszínházba vittük a gyermekeket, ami
különleges irodalmi élményt jelentett számukra. Az
elõadás címe: Rumcájsz volt.
w A februári Hulladékgyûjtés során az aktív szülõk
4.800.- forinttal gazdagították az óvodát, amibõl
Gyermeknapon jégkrémet kaptak az ovisok.
w Néptáncosaink új táncukkal izgatottan készültek az
Óvodabáli szereplésre, ahol nagy sikert arattak.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy 200.000 Ft
bevétellel elõsegítették a tervezett Lengyel sópanelek és
sólámpák megvásárlását, a gyermekek immunrendszerének erõsítése érdekében.
w Márciusban másodszor neveztünk be Vers - és mesemondó versenyre. Felsõzsolcán két tehetséges kislány
Gulyás Mercédesz és Pazsiczki Eszter képviselte
óvodánkat, tovább öregbítve hírnevünket.
w Húsvétra készülõdve pezsgett az élet intézményünkben. Április 7-én nyílt napra hívtuk a szülõket, a már
hagyománnyá vált közös barkácsolásra. Változatos
technikák elsajátítása során különleges Húsvéti díszeket
készítettek a szorgos kezek.
w Másnap Óvodai NYITOGATÓVAL vártuk a leendõ
ovisokat és szüleiket. Nyílt nap alkalmával betekintést
nyerhettek óvodánk életébe, ízelítõt kapva szolgáltatásaink sokféleségébõl. Megcsodálhatták a néptáncos
gyerekek kétféle táncát és bekapcsolódhattak a
képzõmûvészeti csoportos gyerekek húsvéti dísz
készítésébe.
w A Sportkör által szervezett Húsvéti tojásfesztiválon a

község lakói elõtt is megcsillogtattuk táncos tudásunkat.
w A képzõmûvészeti foglalkozások lezárásaként az
utolsó alkalmat nyitott formában szervezik az óvónénik,
ahol szülõ és gyermek közösen tevékenykedhetett.
w A nagycsoportos gyerekekkel meglátogattuk az
iskolát, és részt vettünk a 4. osztályosok óráján. Ez

w

w

w

w

kirándulás napja. Idén Budapestre kirándultunk, a
Fõvárosi Állatkertet néztük meg. Óvodánkban már
hagyomány, hogy minden májusban családi kirándulást szervezünk. Könnyebbséget jelentett a
családoknak, hogy az óvodás gyermekek busz-illetve
állatkert belépõ költségét az önkormányzati kirándulás
támogatásból fizettük. Szûkebb környezetünk mellett
ismerkedtünk tágabb környezetünkkel, különleges
állatfajokkal, növényekkel valamint jó alkalom ez az
óvoda és család kapcsolatának elmélyítésére.
Köszönetet mondunk a Tisztelt Képviselõtestületnek,
amiért mindezt lehetõvé teszi.
A 2009/2010-es nevelési évben is szeretettel várjuk a
jelenlegi és leendõ óvodásainkat, mert hivatásunkat a
következõ gondolatok jegyében gyakoroljuk:
„Annak teremnek a legszebb virágai, aki legnagyobb
gonddal, szeretettel foglalkozik velük.”
A közelgõ nyári szünetre kellemes pihenést kívánunk az
óvoda valamennyi dolgozója nevében:
Tóthné Dudás Anikó
Egységvezetõ
Sajókeresztúr, 2009. június 18.
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Tisztelt Vendégeink, Kedves Tanulóink!
A mai nap a tanévzárásé. Megint egy Évzáró! Tegnap
nyitottuk meg a 2008/2009-es tanévet, ma meg bezárjuk.
Érzéki csalódás ez, hiszen nagy utat tettünk meg.
Elérkezett a számadás ideje, a bizonyítvány osztás.
Mérlegen volt a munkátok, és ilyenkor mi tanárok is
elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk, mit tettünk
jól, vagy kevésbé jól.
Iskolánk nevelõtestülete mindig arra törekedett, hogy minél
több legyen az az érték, amit a gyermekek tudásában,
szociális és kulturális fejlõdésében kaphatnak tõlünk.
Nyíltan és tudatosan vállaljuk, hogy az általunk és a szülõk
által közösen kitûzött célt gyermekeink érdekében évrõlévre teljesítjük.
Szeretnénk az együttélés elemi szabályait meghatározó
értékeket tovább adni, mint a tisztesség, a tisztelet, a hûség,
a szeretet, a becsületesség, a megbízhatóság.
A tudás átadásán túl, ebben kérjük mindig a partnerséget.
Elvégeztük ebben a tanévben azokat a feladatokat,
amelyeket célul tûztünk magunk elé.
Voltak vidám és szomorú pillanataink, ragyogó sikereink
és persze kudarcaink is.
A tanév folyamán aktívan részt vettünk a község kulturális
életében.
Októberben és márciusban nemzeti ünnepeinken;
Karácsonyi Gálát, Farsangot rendeztünk.
Zászlóvivõként teljesítettünk a Kihívás Napján,
bekapcsolódtunk a Sportkör és a Közalapítvány életébe.

Programelõzetes
2009. augusztus 20. FALUNAP
9.00-16.00-ig
9.00
10.00-16.00-ig
13.30-15.00-ig
14.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00

Légvár, Rodeóbika
Fõzõverseny
Játszóház, arcfestés
Családi és Sportvetélkedõ
Ebéd
Mazsorettes felvonulás
Nyitótánc
Ünnepi megemlékezés,
Kenyéráldás
Borostyán duó
(magyarnóták, mulatósok)
Dred'n Doris popegyüttes
"Felkelt a nap"
Szabadtéri bál
Tûzijáték

Tehetséges tanulóinkat körzeti versenyekre vittük, jól
sportoló tanulóink megyei versenyen vettek részt.
Szoros volt a kapcsolatunk az Óvodával, Nyílt Napot,
közös szülõi fórumot tartottunk; több alkalommal is
együttmûködtünk a Gyermekvédelmi Szolgálattal.
Mikulás Ünnepséget tartottunk, és a Pécsi Sándor Guruló
színház is szerepelt községünkben.
Oktatómunkánkhoz kapcsolódóan, õsszel tanulmányi
kirándulást, május végén osztálykirándulásokat szerveztek
az osztályfõnökök.
Illik megköszönni, és ezt tiszta szívbõl teszem a Szülõi
Szervezet együttmûködését, és a polgármester Úr,
valamint képviselõ testület pozitív, iskolát megtartó
hozzáállását intézményünk mûködéséhez, fejlesztéséhez.
Végül néhány adat:
8. osztályos továbbtanulóink közül:
1 gimnáziumba
13 szakközépiskolába, és
6 tanuló szakiskolába nyert felvételt.
Ebben a tanévben:
Kitûnõ tanuló: 27 fõ
Jeles: 20 fõ
Javítóvizsgákat augusztusban 4 fõ tehet.
Kívánok mindenkinek jó pihenést, hogy aztán az új tanévet,
remélhetõleg új környezetben, nagy odaadással és
lelkesedéssel elkezdhessük.
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet ÁMK igazgató
Tisztelt Sajókeresztúri Lakosok
Sajókeresztúr Önkormányzata Tisztelettel meghívja
2009. augusztus 20-án (csütörtökön) tartandó egész
napos Falunapi Rendezvényünkre.
Részvételi szándékát a lap alján található
jelentkezési lap visszajuttatásával jelezheti 2009.
augusztus 3-ig.
A jelentkezési lapot név szerint szükséges kitölteni,
kérjük, írja rá a résztvevõk számát is (pl.: Jávai
család: 6 fõ). Ez fontos a vendégül látás
szempontjából.
A vendéglátás: ebéd + 1 pohár/fõ üdítõ vagy 1
pohár/fõ sör
Vendégjegy igényelhetõ: 600 Ft/fõ
A gyûjtõládákat az alábbi helyeken találhatja:
Barva Jánosné Sajókeresztúr, József A. u 32.
Takó Gyuláné Sajókeresztúr, Szabadság u. 2.
Polgármesteri Hivatal Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40.
Községi Könyvtár Sajókeresztúr, Rákóczi u.

Jelentkezési lap
2009. augusztus 20-i Falunapon részt kívánok venni.
Név: ..........................................................
............................utca .........hsz. .........fõ részére, .........pohár sör, .........pohár üdítõ
Vendégjegyet igényelek .........fõ részére .........pohár sör, .........pohár üdítõ

