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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm önkormányzatunk negyedévente
megjelenõ Hírmondójának hasábjain.
Az év vége felé közeledve mindenki összegzést készít az
elmúlt esztendõrõl. Van aki magában, van aki közreadott
írás formájában. Én most az utóbbit választva szeretnék az
éves eseményekrõl beszámolót nyújtani.
A 2010-es évek a községünkben a változást hozták, hozzák
minden téren. Megváltozott az orvosi rendelõnk,
felújításra került a hivatalunk és legfontosabb esemény,
hogy elindult a két községet magában foglaló
szennyvízcsatorna beruházás is.
Szemléletváltást és tiszteletet parancsolt magának a
természet. Megmutatta erejét tavasszal a víz, a szél, a jég,
az esõ és a folyami áradás. De ezzel együtt megmutatta
magát az összetartás, és az emberi szeretet, melyet
támogatóink mutattak ki a segítségükkel. Öröm volt a
számomra azt látni, hogy ebben a helyzetben mind
sajátmagunk, mind mások megsegítése érdekében össze
tudunk fogni. Közösen tudtunk fellépni a természet
romboló erejével szemben és közösen tudtunk egy nem
mindennapi létszámú iskolabált rendezni a rászorultak
részére.
Tavasszal választott az ország és egy merõben más
irányvonalat vett a politikánk.
Az õsszel választott a község is. A változás évében a
közösségi szemlélet mûködött, amikor egy összetartó,
egységes Képviselõtestületet bízott meg a település talán az

eddigi legnehezebb és legtöbb figyelmet igénylõ 20102014-es ciklusra. Fontos megemlítenem, hogy a
szomszédos gyáregység több, mint 40 milliós
adótartozással lépi át az új év küszöbét.
Közüzemi szolgáltatás terén a lakossági hulladékelszállítás
jelent terhet a legjobban mindannyiunk számára. A
szolgáltató által megemelt díjakból, ami éves szinten 24
ezer Forintot jelent háztartásonként az Önkormányzatunk
erõ felett a következõ évben 10 ezer Forintot vállal át
minden ingatlanon. Folyamatos változást, javulást
szeretnénk a fejlesztésben és a felzárkózásban. Szeretnénk
elismerni a minõségi köz(ös)ségi munkát, a hozzáállást és a
tenni akarást. Szeretnénk boldogabbá tenni a nehéz
gazdasági helyzetben a mindennapjainkat. A változások
mellett szeretnénk az állandóságot biztosítani a
támogatásban, a segélyezési rendszerben.
Szeretnénk meghálálni a választási bizalmat, és az elvárt
magasra helyezett lecet ha kicsit érintve is, de átugrani.
A napokban megkaptuk a jó hírt, hogy a 2010-es
Falunapunk pályázata pozitív elbírálásban részesült és a
teljes nettó költségvetést megtérítik, valamint a Vízügyi
Igazgatóság a Sajó mentén kõfelhalmozással partfal
megerõsítést végez a Rákóczi utca beépítetlen szakaszán.
Zárszóként Sajókeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselõtestülete nevében szeretnék mindenkinek
nagyon boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikeres,
boldog Újévet kívánni.

Községünk
közigazgatási területén, az ipari parkban
mûködõ Elmont Hating Kft jelentõs fejlesztést,
beruházást valósított meg az idén. Az Európai Unió és a
Magyar Állam 50%-os támogatásával egy közel 200 milliós
beruházás fejezett be. A megvalósulással elektromos
berendezéseket gyártó mûhelycsarnok épült fel, ami a meglévõ
dolgozói létszámon túl 13 fõnek biztosít munkalehetõséget.
Gratulálunk, és további eredményes munkát
kívánunk a vállalkozás vezetõinek és
dolgozóinak.

Kollár Miklós
polgármester
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Év végi egyenleg 2010

tervezés és az engedélyeztetés megtörténjen.

Interjú Kollár Miklóssal

December közepén a kivitelezõ levonul és vállalja, hogy
ügyeletet tart. Lehet-e tudni mikor indulnak újra a
munkálatok?

2010. december 07-én Kollár Miklóst Sajókeresztúr
polgármesterét, Krajnyák Gyula a beruházás tájékoztatásért felelõs
munkatársa interjúvolta a szennyvízberuházásról.
Ha félidõhöz nem is, de mindenképpen fordulópontjához
érkezett a beruházás, mik a tapasztalatok?
Jóval hosszabb várakozás elõzte meg a projektet, mint egy adventi
idõszak, mert 12 éve várt a két község várt erre a beruházásra, ami
most végre sikeresen elindult és meg is valósul. A két község
közösen indult neki 1998-99-ben a szennyvízberuházás
megvalósításának, akkor még csak hazai céltámogatási
rendszerekbõl számíthattunk segítségre. Voltak biztató ígéretek,
de végül csak nem jött össze. 2006-ban elkezdtük újra a pályázást
közös erõvel az Európai Unió által támogatott KEOP program
keretében, mely hála istennek sikeres volt.
Határidõk tarthatók?
Elég hosszú távú a projekt. Igen, eddig jól haladtunk. Ha az idõjárás
is mellettünk lesz, és nem lesz semmi rendkívüli esemény, akkor
tudjuk tartani a határidõket. Itt jegyezném meg, hogy mindkét
település lépéseket tett az árvízvédelmi területeken.
Hogyan értékelné a kivitelezõk munkáját?
Nyugodtan kijelenthetem, eddig elváráson felül teljesítettek,
haladtak szépen, kulturáltan. Sajnos a munka jellegébõl adódik,
hogy a folyamatban lévõ szakaszok mentén nagy sár alakul ki, de
úgy látom folyamatosan gondot fordítanak ennek takarítására.
Most még egy dologtól tartok, ez az örökségvédelem. Nekünk itt ez
12. század korabeli templom, és valószínûleg a templom köré
temetkeztek régen, amennyiben az Örökségvédelem úgy dönt fel
kell tárnia a területet, akkor az nagyban lelassíthatja a dolgokat.
Munkaátszervezéssel, átütemezéssel kezelhetõ ez a probléma?
Persze, de azt meg kell várni amíg a mentesítést elvégzik, hogy ezt
milyen gyorsan tudják elkezdeni, illetve befejezni ez már az õ
kapacitásuktól is függ.
A régi Keresztúrnak a nagy része meglesz az éven, ez már 90%-ban
kész. Egyedül az újtelep az ami kimarad az idei csatornázásból, ez
mindenképpen jövõre marad, mert itt szükséges mûszaki
áttervezés is.

Erre az utolsó decemberi koordinációs értekezlet fog pontot tenni,
de úgy néz ki hogy a január, február az pihenõvel telik.
Milyen prognózisok, elõzetes számítások várhatóak?
Élhetõbb, komfortosabb lesz a falu, tisztább környezetet kapunk,
értéknövelõ az ingatlanok szempontjából. A környéken már csak
ebben a két faluban hiányzik ez a beruházás, az összes 15 község
körülöttünk mind be van csatornázva, most már ez a hiánypótlás
megtörténhet végre.
Itt örök probléma volt a faluban, hogy ki viteti el, kivel viteti a
szennyvizét, hová engedjék ki a szippantós autót. Azt gondolom,
hogy eljött a lehetõség most eljött a falunak, hogy rendezze ezen
problémákat. Nem azt mondom, hogy osztatlan sikert aratott, de a
nagy többség a beruházás mellett van. A lakosság fizetési morálja
átlagon felülinek mondható. Ez nagy szó a mai gazdasági
helyzetben, hiszen a lakossági hozzájárulás pontosan történõ
teljesítése nagy terhet jelent a számára, fõleg itt Borsodban, ahol
jelentõs a munkanélküliségi ráta. A banki hitelfelvétel elindítása
miatt kötelezõvé vált a kintlévõségeknek a kiértesítése. Azt
gondolom, hogy a lakosság ezt pozitívan fogadja, belépnek a
viziközmû társulatba, és a befizetések is hellyel közzel teljesülnek.
A projektnek a pénzügyi oldala biztosított.
Ez nagy szó, hiszen nem olcsó egy ilyen beruházás.
Nagy eredményeket értünk el ezen a területen, hiszen mintegy 300
millió forinttal sikerült lejjebb vinnünk a kivitelezésnek a
költségeit, úgy hogy az a garanciáknak köszönhetõen, változatlan
mûszaki színvonal mellett, egyáltalán nem a minõség rovására
történt. Külön szerencse, hogy olyan kivitelezõ nyerte meg az
eljárást, aki terep ismerettel is rendelkezik, hiszen Faragó Úr nyolc
évig Keresztúrban lakott, sokan ismerik, kötõdik a településhez. Az
árvízi kárenyhítésnél is nagyon sokat segített gépekkel,
szivattyúkkal. A lakosság örömmel fogadta, hogy neki sikerült a
legkedvezõbb ajánlatot adnia.
Lehet-e számítani valamilyen terelésekre, egyirányúsításokra?
Nálunk itt Keresztúrban az utcák nagyon szûkek, ezért a
munkavégzés idejére egy-egy szakaszok vannak kizárva.
Napközbeni forgalomkorlátozások elõfordulnak.

Tehát lesznek módosítások…
Az elmúlt idõszak rendkívüli árvízi helyzetre való tekintettel
szükségessé vált a mûszaki terveknek a felülvizsgálata árvízvédelmi
szempontból. Emiatt az átemelõ szivattyúk árvíz betörés elleni
védelmét meg kell oldani. Ez egy engedélyköteles módosítás, amire
mindenképp szükség van. A boldvai szennyvíztisztító telepre menõ
nyomócsõméretét 140-esrõl, 160-asra megnövelte a kivitelezõ a
saját költségére, azért hogy a rendszer terhelhetõsége nagyobb
legyen.
Elindult az áttervezés. A generálkivitelezõ az aki jogosult ennek az
áttervezésére. Ez a téli idõszak talán alkalmas lesz rá, hogy a

Év végi zárásként, így félidõnél hogyan látja a beruházás hátra
lévõ feladatait?
A mûszaki ellenõr visszajelzései alapján azt mondhatom, hogy a
mûszaki megoldások magas színvonalúak. A lakosokkal az
egyeztetések türelmet igényelnek, hogy a megszokott, kis fák meg
tudjanak maradni, ilyenkor a kivitelezõ szakemberei furásokat
alkalmaznak. Ezt talán a lakosság is értékeli, megfelelõ a
tûrõképességük, elfogadják, hogy a munkálatok ideje alatt, azért
vannak kisebbfajta fennakadások a közlekedésben és a sár
valamint iszapdagasztásban.
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Sajtóközlemény
2010 év végi projekt beszámoló
rendezvénynek adott otthont
Sajókeresztúr Önkormányzata!
2010. december 16-án délután sajókeresztúri Mûvelõdési Házban
került megrendezésre a 2010. évet záró Európai Unió által
támogatott szennyvízberuházás-projekt beszámoló rendezvény. A
rendezvényen a beruházásban érintett községek, illetve cégek és
társulatok vezetõi, képviselõi jelentek meg értékelvén az eddigi
munkálatokat. Rabi József Sajóecseg polgármestere kiemelte, a
kivitelezési munkálatok megfelelõ ütemben haladnak, a kivitelezõ
eddigi munkájával a legnagyobb mértékben elégedettek, mint
Sajóecseg, mint Sajókeresztúr községekben megfelelõen
felkészültek az elõttünk álló, több mint két hónapos téli
munkaszünetre.
Kollár Miklós Sajókeresztúr polgármestere is elmondta, hogy az
elvégzett munkálatok minõségével mind õ, mind a lakosok
elégedettek. A munkaszakaszok környezete megfelelõen le lett
takarítva, az esetleges hibaelhárításhoz használt anyagok számára
a depóniahelyek ki lettek jelölve.
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részérõl Sejkóczki András foglalta össze a 2010. június 12 óta eltelt
idõszak munkálatait. Kiemelte, az összes átemelõ mûtárgy le lett
süllyesztve, a hálózat kiépítettség foka 70 %-os. Hangsúlyozta, nem
tudni milyen idõjárási körülmények között folytathatják február
végén, március elején a munkát, de úgy gondolja, a befejezés
tervezett, 2011. május 31-i határidejét tudják tartani. A téli leállás
alatt ügyeletet tartanak, az újabb információk a beruházás
honlapján ( www.sajoecseg.hu/szennyviz ) is közzétételére
kerülnek. Az esetleges hibákat a lakosok munkaidõben a 46/742137 információs telefonszámon jelenthetik be.
Ritter György a beruházás mûszaki ellenõre kiemelte, hogy
konstruktív hatékony munkakapcsolatot sikerült kialakítani a
kivitelezõ szakembereivel, a rendszeres minõségellenõrzési
vizsgáltok folytak, illetve folynak a tervdokumentációban
meghatározottak szerint.
Sajókeresztúr, 2010. 12. 16.
Sajtóközleményt összeállította:
Krajnyák Gyula
PR megbízott

A polgármesterek beszámolói után a kivitelezõ FER3331 Kft.

Tisztelt Olvasók
Kedves Szülõk
és Tanítványaink!
Az esztendõ lezárásakor az iskolai élet eseményeirõl
kívánjuk tájékoztatni a Hírmondó olvasóit, községünk
lakóit.
A tanévet 8 iskolai évfolyammal és 1 összevont napközis
csoporttal indítottuk be.
Nyolcadik osztályos tanulóinknak felvételi elõkészítõ
szakkört indítottunk matematikából és magyarból, de nagy
volt az érdeklõdés tánc, magyar, angol szakköreinkre is.
Ezen kívül mûködik iskolánkban az iskolai sportkör, alsófelsõ tagozatban egyaránt.
A logopédiai foglalkozást és a sajátos nevelési igényû
tanulók fejlesztését gyógypedagógus óraadó tanár látja el.
Õsszel kalandos gyalogtúrát terveztünk tanulóinknak, a
Majális parkból tanösvényen gyalogoltunk át Lillafüredre.
Erõt próbáló túra volt, sok izgalmas emléket hagyott
bennünk.
A szokásos hulladékgyûjtési akciót is lebonyolítottuk,
igyekeztünk ezzel is elõsegíteni a környezettudatos
nevelés, a hulladékgazdálkodás fontosságát. PET
palackot, alu palackot és papírt hoztak tanulóink.
Számíthattunk tanulóink szüleinek érdeklõdésére az alsó
tagozatos osztályok nyílt napján; 8. osztályos tanulóink
pályaválasztási kiállításon jártak Miskolcon.
Az újjászervezõdött Szülõi Munkaközösség nagy

segítséget nyújtott azzal, hogy megõrizve a Mikulás-disco
hagyományát, büfével álltak a gyermekek rendelkezésére.
Az õsz folyamán élõ történelem óra keretében
ismerkedhettek meg a gyermekeink Nagy Csaba tárogatómûvész segítségével a Rákóczi szabadságharc irodalmitörténelmi-mûvészeti vetületeivel.
Nagy érdeklõdés kísérte még a Mûvelõdési Házban
rendezett zenés gyermekszínházi elõadást is.
Lelkesen készülünk a már szintén hagyományosnak
mondható Karácsonyi Gálamûsorunkra is.
Az I. félév vége 2011. január 14, az ellenõrzõket január
21-én juttatjuk el a szülõkhöz. A félévzárást fogadóórák
elõzik majd meg.
Sok feladattal indul majd az új esztendõ, de elhivatott
kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy az oktató
munkán kívül érdekes, színes programokkal emeljük
iskolánk minõségi munkáját.
Rendezvényeinkre szívesen invitáljuk a továbbiakban is
minden kedves érdeklõdõt.
Az áldott, békés Karácsonyi ünnepekre mindenkinek erõt,
egészséget, boldogságot kívánok magam és az intézmény
minden tanulója és dolgozója nevében:
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
ÁMK igazgató
Sajókeresztúr, 2010. december 16.
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Tisztelt sajókeresztúri Lakosok,
Kedves Szülõk és Gyermekek!
Köszöntöm a Kedves Olvasót, tájékoztatni szeretném
Önöket az ÁMK. Napközi Otthonos Óvodája 2010/2011-es
nevelési év elsõ félévének programjairól.
A Közoktatási Törvény módosítása lehetõvé tette, hogy 2,5
éves kortól felvehessük a gyermekeket óvodába, minek
köszönhetõen 43 gyermek gondozását-nevelését bízták
ránk szülei. Az országosan tapasztalható gyermeklétszám
csökkenés ellenére az idén 19 új kicsit írattak
intézményünkbe, köztük hárman 2 évesek, két bölcsis
januárban, kettõ pedig márciusban jön hozzánk. Õk
különleges gyöngyszemek közösségünkben, mindenki
imádatától övezve. Év végére így 47-en leszünk.
Büszkén számolhatok be arról, hogy az ÁMK Napközi
Otthonos Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben is
tartalmas programokkal és rengeteg élménnyel gazdagítjuk
gondjainkra bízott apróságok mindennapjait. Szinte
folyamatosan készülünk valamilyen eseményre, ünnepre,
így az elsõ félév nagyon hamar elszaladt.
w

w

w

w

w

Augusztus 24-én tartottuk meg Tanévnyitó nevelési
értekezletünket, ahol megbeszéltük az elõttünk álló év
ránk váró feladatait, kijelöltük a programok felelõseit.
Szeptemberben a logopédus néni felmérte a
beszédhibás gyermekeket, akiket hetente egy
alkalommal fejlesztésben részesít.
Az Eötvös József Általános Iskola jóvoltából tovább
folytatódik a játékos angol foglalkozás, amit Mázik
Mónika tanárnõ tart.
Az iskolával közösen megrendezett Hulladékgyûjtés
során az aktív szülõk 14.000.-forinttal gazdagították az
óvodát.
Az õsz témakörén belül ízletes gyümölcssalátát
készítettünk az otthonról behozott gyümölcsökbõl.

1. December 24.
2. Karácsonyfa dísze.
3. A három királyok uticélja.

w

w

w

w

w
w

w

Ovi kertünk õszi munkálatait a gyermekekkel közösen
elvégeztük, betakarítottuk és elfogyasztottuk
terméseit.
Október 1-jén már hagyományként, a miskolci
Vadasparkba utaztunk a gyermekekkel. Szûkebb
környezetünk mellett ismerkedtünk tágabb
környezetünkkel, különleges állatfajokkal,
növényekkel.
Október közepén beindítottuk a képzõmûvészeti- és
néptánc foglalkozásokat tehetséges középsõs- és
nagycsoportos gyermekek számára.
December 3-án Mikulás napi Bábszínházba vittük a
gyermekeket, ami különleges irodalmi élményt
jelentett számukra. Az elõadás címe: A kis gyufaárus
lány, minek végén megérkezett a Mikulás és
szaloncukrot osztott a vendégeknek.
December 6-án az iskolások kedveskedtek Mikulás
mûsorral.
Karácsonyra készülõdve pezseg az élet
intézményünkben. December 13 -án mézeskalácsot
sütünk a gyermekekkel közösen. December 15-én
bensõséges légkörben ünnepeljük a szeretet ünnepét,
együtt díszítjük fel a fát, majd Jézuska meghozza a
várva-várt ajándékokat.
December 16-án nyílt napra hívtuk a szülõket, a már
hagyománnyá vált közös barkácsolásra. Változatos
technikák elsajátítása során különleges Karácsonyi
díszeket készítenek a szorgos kezek. Mindkét csoport
rövid ünnepi mûsorral köszönti a vendégeket.

A közelgõ ünnepekre Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog
Új Esztendõt kíván,
az óvoda valamennyi dolgozója nevében:

4. Bensõséges ünnep.
5. Karácsonyi sütemény.
6. Betlehemi királyok egyike.

Tóthné Dudás Anikó
Egységvezetõ

7. …….az angyal (ének)
8. Az év utolsó napja.

