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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt a Keresztúri Hírmondó
hasábjain.
A 2011-es év elsõ lapszámában szeretnénk Önök elé
tárni a 2011 évi Költségvetési Rendeletünket, mely az
idei gazdálkodásunkat hivatott megalapozni.
Egy nehéz év után az önkormányzati
finanszírozásban még nehezebb
idõszak következik.
A változások és szigorítások
ellenére szeretnénk
továbbfolytatni azokat a
közösségi rendezvényeket, amelyek
eddig is megszokott
módon zajlottak.
A tavasz vége felé, a
nyár elejére befejezõdik a szennyvízberuházás fizikai
megvalósítása. A
virágosítás idõszakára
a kivitelezõ újrajárja a
területet és a finommunkákat (terepelrendezés, füvesítés, útjavítás,
aszfaltozás) a levonulás elõtt
elvégzi.
A Polgármesteri Hivatal és az Orvosi
Rendelõ a Húsvéti Ünnepek után költöznek a
felújított épületekbe. Reméljük, hogy a gyors
költözések csak minimálisan fogják a rendelés és
ügyfélfogadás rendjét megbontani.
A „Virágos Magyarországért” programba
községünket az idén is benevezzük, ahol a fõterek és
fõutak, valamint a parkok és magánkertek
virágosítása, rendezettsége lesz a pontozásos
versenysorrend kialakításának fõ eleme.
Reméljük, hogy a község parkosítási munkálatai és a

lakosság szorgos munkái a versenyben való
részvételünket biztosítani fogja.
Ezúton szeretném megköszönni a rengeteg tõ virágot,
melyet a felhívásunkra átadtak a részünkre a
díszkertek megvalósításához.
Az árvízi és gátépítõ munkálatok tovább
folytatódnak, a mederfal megerõsítési pályázatot
befogadták.
Az iskolai tornaterem világításának rekonstrukciós
munkálatai befejezõdtek. A tornaszoba világítása
teljesen kicserélõdött a sportbál
bevételébõl. Köszönjük az
áldozatos segítséget.
Önkormányzatunk kondipark megvalósítására
irányuló pályázatot adott
be, melynek eredménye egy tornaterem
melletti erõnlétfokozó, mozgáskoordináló és edzõpark lehet.
Húsvét felé közeledve kívánom
mindenkinek, hogy az
ünnepeket töltse
kellemesen, családi
körben! A tavasz
frissessége adjon erõt
mindenkinek, hogy a házkörüliés kerti munkákat a megújulás
jegyében
a saját elképzelésének és
ütemének megfelelõen végezze!
Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete
nevében kívánok mindenkinek:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Kollár Miklós
Polgármester
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Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete az 1/2011.(02.10.) számú Képviselõtestületi rendeletében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, elfogadta a 2011.
évi önkormányzati költségvetést, amely a községi honlap Önkormányzatunk menüpontja alatt a hatályos rendeletek között
teljes terjedelmében - 1 db rendelet és 7 db melléklet - megtekinthetõ.
Fõbb adatai az alábbiak:
Önkormányzati költségvetés összes bevétele:

202.157 e/Ft

I. Mûködési bevételek:
1. Intézményi mûködési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
2.3 Átengedett központi adók
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

95.239 e/Ft
7.630 e/F
87.609 e/Ft
46.600 e/Ft
41.009 e/Ft
-

II. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1 Normatív hozzájárulások
1.2 Központosított elõirányzatok
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5 Fejlesztési célú támogatások

60.479 e/Ft
60.479 e/Ft
47.678 e/Ft
-

III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevétele
3. Pénzügyi befektetések bevételei

-

IV. Támogatásértékû bevétel:
1. Támogatásértékû mûködési bevétel
- OEP Alaptól átvett pénzeszköz
- Közfoglalkoztatásra kp-i költségvetési szervtõl átvett pénzeszköz
2. Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:
1. Mûködési célú pénzeszköz étvétel államháztartáson kívülrõl
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:
VII. Hitelek:
1. Mûködési célú hitel felvétel
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
1. Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
2. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12.801 e/Ft
-

7.528 e/Ft
7.528 e/Ft
3.764 e/Ft
3.764 e/Ft
18.571 e/Ft
20.340 e/Ft
20.340 e/Ft
-
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Önkormányzat költségvetés összes kiadása:

202.157 e/Ft

Ebbõl:
1. Személyi juttatások
- ebbõl:
Rendszeres személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatások
- ebbõl:
Más önkormányzat költségvetési szervének
Központi költségvetési szervnek
Vállalkozásnak pénzeszközátadás
Nonprofit szerveknek
5. Lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra
7. Felújításra
- ebbõl:
Polgármesteri Hivatal felújítására
8. Beruházás
- ebbõl:
Berendezés, felszerelésre Polgármesteri Hivatalba
Savas patak hídépítés
9. Céltartalék (Szennyvíz-csatornamû kaució)

78.134 e/Ft
66.349 e/Ft
20.538 e/Ft
62.403 e/Ft
3.669 e/Ft
1.314 e/Ft
190 e/Ft
485 e/Ft
1.680 e/Ft
600 e/Ft
19.734 e/Ft
5.200 e/Ft
5.200 e/Ft
1.979 e/Ft
600 e/Ft
1.379 e/Ft
9.900 e/Ft

A létszámkeretet 2011. évre az alábbiak szerint oszlik meg:
- Közalkalmazottak létszáma teljes munkaidõben:
- Köztisztviselõk létszáma teljes munkaidõben:
- Polgármester teljes munkaidõben:
- Részmunkaidõben foglalkoztatott hivatalsegéd (4 órás):

„A BÉM adóbefizetése,
ahogy történt”
Tisztelt Olvasó!
A községben szárnyra kelt rosszindulatú pletykák
miatt kötelességünknek érezzük, hogy írott formában
tájékoztassuk Önöket a felszámolási eljárás menetérõl,
melyet a BÉM ellen indítottunk el az adóbehajtás
érdekében. Sajnos konkrét kérdésekkel azok az
emberek, akik a butaságot terjesztik, nem mernek
bennünket megkeresni.
Úgy tûnik, könnyebb a valótlanságot híresztelni, mert
annak valószínûleg nagyobb hírértéke van.
2010 decemberében a Képviselõtestület döntött, hogy
a BÉM éven túli adótartozásának behajtását bírósági
úton érvényesíteni fogja. Az eljárást megindítottuk,
amivel az Önkormányzatot a stabil mûködést biztosító
helyi adók eléréséhez vezettük.
Februárban a felszámolási eljárás megindítása után a

30 fõ
6 fõ
1 fõ
1 fõ

BÉM vezetõsége kérvénnyel kereste meg a
Képviselõtestületet. A kérvényben vállalták az
elmaradások heti ütemezésben való rendezését.
Önkormányzatunk jogásszal a kérelmet átbeszélte és a
Képviselõtestületünk megállapodást kötött a
részletekben való fizetésre.
Az eljárást és annak kimenetelét a Sajóvölgye
Környezetvédelmi Egyesület jogászával egyeztetve
hajtottuk végre, ugyanis a létesítmény jogszerû
mûködésnek elérésére az egyesület képes. Az
önkormányzat csak az adóbehajtással tud korlátozni.
A megállapodás csak felfüggeszti a bírósági eljárást.
Nemfizetés esetén automatikusan újraindul a folyamat.
Az önkormányzat számlájára befolyt összeget
lekötöttük, hogy kamatozzon, addig, amíg
felhasználásra nem kerül.
Reméljük, hogy a fent leírtak tiszta képet nyújtanak
mindenkinek. Akinek kérdése van, kérjük, hogy
közvetlenül tegye fel.
Köszönettel:
Sajókeresztúr Önkormányzat Képviselõtestülete
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Célegyenesben a beruházás!
Befejezéséhez közeledik Sajókeresztúr és
Sajóecseg községekben a szennyvízberuházás.
Sajókeresztúr és Sajóecseg települések szennyvízelvezetése
és a meglévõ boldvai szennyvíztisztító telepre történõ
rácsatlakozása címû projekt hamarosan befejezõ fázisába
kerül. Ez alkalomból kérdeztem Ritter György okleveles
vízépítõ szakmérnököt, a beruházás egyik mûszaki
ellenõrét.

válásra kerültek. Kérdéses esetekben, ezen felvételek
alapján lehet megállapítani valós-e a tapasztalt eltérés,
különösen, hogy mindkét település polgármestere felhívta
kivitelezõ figyelmét, hogy az építkezés elõtti állapot
visszaállítására törekedjenek, mindenféle módosítás,
eltérés szigorúan tilos!

A munkálatok jelenleg mintegy 80 % készültséget értek el,
így elõtérbe kerül a helyreállítás. Megkezdõdtek a
nyomvonal helyreállítások, az aszfaltozások, útpadkák,
süllyedések helyreállítása. Szeretném hangsúlyozni,
végleges helyreállításra, csak a mélyépítési munkálatok
befejezését követõen kerül sor, addig mindkét település
területét építési területként kell kezelnünk. A kivitelezést
végzõ cég vállalta, hogy külön csapatot állít be erre a
munkára, akik gyakorlatilag a teljes munkaterületet
helyreállítják még a mûszaki átadás elõtt.
Mit takar ez a helyreállítás?
Mint említettem a teljes nyomvonal környezetét, a
bekötések helyét, ahol szükséges az aszfaltozást, de nem
maradnak ki az építési munkával igénybevett járdák,
kapubeállók sem. Tereprendezéssel finomítják a
környezetet és megtörténik a fedlapok szintbeemelése is.
Természetesen nagyon fontos, hogy az így helyreállított
környezet kellõképpen tartós is legyen, ezért a kivitelezõ
még a munkaárkok betemetése során szigorú, úgynevezett
tömörségi vizsgálatokat végeztet külsõ akkreditált
laboratóriummal, melyeket természetesen jegyzõkönyveznek is. A
csõzónában és a
munkaárok visszatöltése során réteges
tömörítéssel végzik a
földmunkát, hiszen
csak így biztosítható
az idõtálló és megfelelõ minõség.
Milyen módon
tudják ellenõrizni
ezeket a munkálatokat?
Az építkezés megkezdése elõtt a teljes
munkaterületrõl
videofelvételek készültek, mely
felvételek másolatai a
települések önkormányzatainál archi-

Mint a bevezetõben említettem a munkálatok
négyötöde már elkészült, hogyan értékelné a
kivitelezõ munkáját?
Nekünk, mint mûszaki ellenõröknek nem az a dolgunk,
hogy a kivitelezõ céggel, illetve az embereivel jóban
legyünk, ezért nem egyszer kellemetlen döntéseket is fel
kellett vállalnunk. Tettük mindezt azért, hogy a
tervdokumentációnak megfelelõ mûszaki és esztétikai
színvonalon készüljön el ez a beruházás. Ettõl függetlenül
úgy gondolom, korrekt együttmûködés alakult ki mérnök és
kivitelezõ között, nyugodtan kijelenthetem, a munkálatok a
folyamatos, következetes és szigorú számonkérésnek
köszönhetõen megfelelõ színvonalon zajlanak.
Nyakunkon a húsvét, ilyenkor sokan felkeresik
hozzátartozóikat, ismerõseiket, miként tudják
biztosítani az útvonalak megfelelõ kapacitását?
Ez valóban nem egyszerû feladat egy munkaterületen, a
kivitelezõ az ünnepek elõtt már arra törekedett, hogy minél
kevésbé akadályozza a forgalmat, a hét második felétõl már
nem nyitottak új munkaárkokat, illetve pénteken a
munkavégzés is szünetel. Sajnos így is számítanunk kell
kisebb helyi fennakadásokra, kérésem a lakosság felé, hogy
legyenek türelemmel és tartsák be az ideiglenes
korlátozásokat, hiszen pár helyen maradtak befejezetlen
munkaszakaszok, nem szeretnénk, ha az ünnepek
hangulatát egy baleset beárnyékolná.
Köszönöm szépen az interjút!
Köszönöm szépen.
Krajnyák Gyula
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Régészeti feltárások
Sajókeresztúr határában
Sajókeresztúrról a szomszédos Sajóecsegre (és természetesen
visszafelé) közlekedõk felfigyelhettek arra, hogy az út mentén
nem teljesen szokványos földmunkák kezdõdtek a napokban.
Egy munkagép közvetlenül az úttest mellett egy 2 méter széles
területen termeli le a földet. Megkezdõdött Sajókeresztúr
határában a települést Sajóecseggel összekötõ szennyvízvezeték
nyom-vonalának megelõzõ régészeti kutatása.

Keresztúri Hírmondó 2011. április
korhatározáshoz szükséges kerámiatöredék nem került elõ. A
harmadik nagyobb méretû gödör egy kb. 10-12 m2 alapterületû
lakóházhoz tartozott. A ház egyik sarkában kõbõl épített
kemence maradványait is sikerült feltárnunk. Az innen elõkerült
pár darab kicsiny kerámiatöredék elárulja nekünk, hogy a
területet, és így a házat a Római császárkor kései szakaszában
barbár (talán szarmata) törzsek családjai lakhatták. Élénk
kereskedelmi tevékenységet folytathattak a mai Dunántúlon élõ
római lakossággal, amit jól szimbolizál egy a felszínen talált
római bronz pénz (follis) is, melyet I. Licinius császár veretett
313-317 között.

A miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai
(www.hermuz.hu/regeszet/) által végzett feltárás elsõdleges
célja az értékmentés, azaz azoknak a régészeti emlékeknek,
jelenségeknek, objektumoknak a felderítése, megkutatása,
értelmezése és adott esetben kiemelése, melyeket a tervezett
vezeték fektetése során esetleg elpusztíthattak volna.
Hogy miért pont azon a bizonyos helyen kezdtünk el ásni? A
vezeték tervezett nyomvonala mentén még tavaly õsszel
terepbejárást tartottunk. Ekkor a szántóföldön olyan
intenzitással kerültek elõ az egykor itt élt emberekhez
kapcsolható különbözõ korú kerámiatöredékek, õrlõkõ
töredékek, melyek alapján sejteni lehetett, hogy a földben
megtalálhatjuk azokat a tárolóvermeket, tûzhelyeket,
lakóházakat, melyeket több ezer év alatt betemetett a föld.
Sejtéseink részben igazolást is nyertek. A gépi földmunka célja,
hogy a vezeték nyomvonala mentén, lassan eltávolítva a
humusztakarót megfigyeljük a föld szerkezetének változásait,
illetve figyeljünk azokra a nehezen észrevehetõ jelekre,
amelyeket az egykori emberek hagytak hátra nekünk. A
földmunka a mélyben húzódó sárga színû agyagos altalajig tart.
Ebben már könnyebben észrevehetõek a különbözõ történeti
korokban ásott gödrök és oszlopok kerek, lakóházak
négyszögletes stb. fekete színû foltjai.
Sajókeresztúr határában a régészeti kutatás során eddigi egy
nagyobb (140 cm átmérõjû és 100 cm mély) és egy kisebb,
csupán 45 cm mély tárológödröt találtunk. Ezekbõl sajnos a

Beszámoló Sajókeresztúr községben végzett
prevenciós munkáról a Családsegítõ
és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében.
Örömmel értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2010.
május 25.-én beindítottuk a Kismama klubunkat. A
foglalkozások 3 hetente vannak, elõzetes megbeszélés
alapján a csoporttagokkal, a tagok létszáma változó,
vannak állandó tagjaink és minden alkalommal csatlakozik
a csoporthoz újabb anyuka és gyermeke.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Korrepetálást tartunk minden hétfõi és keddi napokon,
minden gyereket szívesen fogadunk és várunk.

Az ásatás területén ezeken kívül még több nagyobb méretû
oszlophely és kisebb méretû cölöplyuk is elõkerült. Ezekrõl
sajnos nem tudjuk megállapítani, hogy milyen építményhez
tartozhattak, mivel az egyik oldalon a közút miatt, a másik
oldalon a magántulajdonban lévõ szántóföldek miatt nem
tudunk szélesebb területet kutatás alá vonni.
Azonban a régészeti munka nem fejezõdik be a gödrök
kibontásával. Folyamatosan fotózzuk és rajzoljuk az egyes
bontási fázisokat, írásban is dokumentáljuk az ásatást, illetve
digitális felmérést is készítünk a területrõl. Ugyanis mi sem
teszünk mást, mint ami a vezeték fektetése során történt volna:
elpusztítjuk azokat az objektumokat, amiket megfigyelünk csak
finoman, szisztematikusan tesszük mindezt. Tiszteletben tartva
és figyelve a múlt emberének ránk hagyott értékeire, emlékére.
Az ásatás munkatársai: Nagy Zoltán, Hórász Lajos, Szalai Gábor,
Varga László, Hankó Tibor.
Gál-Mlakár Viktor
régész
Az idei nyáron is tervezzünk a gyerekeknek tábort illetve
ingyenes gyermekfelügyeletet szintén hétfõi és keddi
napokon.
Bekapcsolódtunk az idõsek klubja által szervezett
programokba is.
Részt kívánunk venni a Gyereknapon, az Augusztus 20.-i
ünnepségen, illetve az egyéb település által szervezett
programokon is. Információért, tanácsadásért,
segítségnyújtásért, kérelmek kitöltése bárki felkereshet
minket hétfõi és keddi napokon, a Mûvelõdési Ház hátsó
kistermében, a szolgáltatásaink ingyenesek.
Újvári Zsuzsanna és Szõllõsi Györgyi
Családsegítõ És Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Szülõk és Tanulók!
Örömünkre szolgál, hogy ismét hírt adhatunk az ÁMK
Eötvös József Általános Iskolájában folyó nevelõ-oktató
munkánkról.
Legutóbbi híradásunk óta is (december) sok színes
esemény, program fûszerezi a mindennapi iskolai
életünket.
Január elsõ két hetében fogadó órákat tartottunk, lezártuk
az 1. félévet. Intézményünk is áttért az oktatási törvény
módosításával lehetõvé tett érdemjegyes osztályozásra a 2.
évfolyamtól, úgyhogy e tanév végétõl már az 1. osztály
kivételével minden évfolyamon érdemjeggyel fogunk
osztályozni.
Február a Farsangolás ideje volt. Alsó- és felsõ
tagozatosaink az eddigi hagyományokhoz híven külön
készültek és mulattak.
Február-március hónapban volt tanítványunk végzõs
tanítójelöltként nálunk töltötte tanítási gyakorlatát,
tanulóink nagy örömére egy „tanító-bácsi” is gyûjthette
iskolai tapasztalatait.
Március 15-ére az iskola felsõ tagozatosai ünnepi mûsort
adtak elõ a Mûvelõdési Házban a koszorúzás és ünnepi
beszédeket követõen.
Megkezdtük a felkészüléseket a tavaszi sport- és
tanulmányi versenyekre. Hernádkak településen
környezetvédelmi vetélkedõn jártak tanulóink.
Bánóczi Anna 7. osztályosunk bejutott a megyei
„Simonyi” helyesírási versenyre. Atlétikásaink 2.
helyezést értek el Sajószentpéteren.
Készülünk még Bõcsre, Felsõzsolcára matematika,
Kisgyõrbe mesemondó versenyre.
Ezen a tavaszon is lesz színházlátogatás, illetve a
Színészmúzeum foglalkozására is elmegyünk
felsõseinkkel.
A május hónap is sok programot kínál szervezésünkben:
w Kihívás Napja
w Országos mérés (4;-6;-8. osztályosoknak
matematikából és magyarból)

w Keresztúr Nevû Települések küldöttségének fogadása
w Budapesti Futóverseny
w Júniusban bonyolítjuk le az év végi osztálykirándulásokat.
Bejövõ 1. osztályosainkat április utolsó csütörtökjén és
péntekjén várjuk beiratkozni. Az óvodában szülõi
értekezletet tartottunk, illetve Nyílt Napon fogadtuk az
érdeklõdõ nagycsoportosokat és szüleiket.
Nagyon örülünk, hogy Sajóecsegrõl, Boldváról is egyre
több szülõ választja intézményünket gyermeke
iskolájának; bízunk benne, hogy ez a tendencia megmarad.
A második félév kezdete óta intézményünk 3 tanterme
digitális tanteremmé változott (a 2007-es nyertes
pályázatunk most realizálódott), így még szélesebb körben
– a számítógépeken túl – nyílik lehetõségünk digitális
tananyaggal gazdagítani a szakórákat.
Tantestületünk, és az iskola minden dolgozója optimális,
tiszta, jó körülményeket biztosít a tanításhoz. De az
eredményes munkához szülõi odafigyelés, gondoskodás,
felelõsség is kell. Reméljük, hogy 8. osztályosaink /miután
lezárul a középiskolai felvételi eljárás/ abba a
középiskolába kerülnek, ahová tehetségük és szorgalmuk
viszi õket, és hogy ott meg is állják helyüket.
Kérjük kísérjék figyelemmel a honlapon megjelenõ
aktuális információkat is iskolánkról.
A húsvét közeledtével iskolánk minden tanulója és
dolgozója nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván:
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet ÁMK igazgató

Tisztelt Érdeklõdõk, leendõ 1. osztályos gyermekek
szülei!
Elsõ osztályosok beiratkozásának ideje:
2011. 04. 28-án 8 – 15 óráig
2011. 04. 29-én 8 – 12 óráig
Szükséges: születési anyakönyvi kivonat, óvodai
szakvélemény
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Tisztelt Olvasó,
Kedves Szülõk és Gyermekek!
w

Köszöntöm a Kedves Olvasót, tájékoztatni szeretném Önöket az
ÁMK. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési év második
félévének programjairól.
Óvodánk 60 férõhelyes 2 csoportos, a jelenleg beírt gyermekek
száma 48 fõ. Létszámunkból adódóan családias, nyugodt és
szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott apróságokat.

w

Január:
w Bábszínházba vittük ismét a gyerekeket 21.-én. A Holle anyó
címû elõadás nem csak a piciket, hanem minket is elvarázsolt.

w

Február:
w Farsangi ünnepségünkön február 23.-án a Csiribiri együttes
vidám mûsorral szórakoztatta a gyermekeket. Idén elõször
nyitott formában szerveztük ezt a vidám ünnepet a Mûvelõdési
házban, a szülõk és gyerekek nagy örömére.
w Egy informatikai és híradástechnikai eszközöket forgalmazó
cégnek köszönhetõen óvodánk kakaóbiztos notebookkal
gazdagodott. Óvodai oktatószoftvereket vásároltunk és a
nagycsoportos gyermekeknek
képességfejlesztõ foglalkozásokat
tartunk.
Március:
w Saját készítésû hóvirággal és verssel
köszöntöttük az édesanyákat Nõnap
alkalmából.
w Március 15.-én zászlókkal díszítettük az
emlékmûvet. Dallal és verssel
megemlékezünk a hõs katonákról.
w Megkezdtük a tavaszi kerti munkálatokat az Ovi-kertben. A
nagycsoportosokkal együtt (méretüknek megfelelõ
szerszámokkal) kialakítjuk az ágyásokat, és közösen ültetjük el a
hagymát, borsót stb.
w Tavaszi sétát tettünk a tanösvényen, a természetben
bekövetkezett változásokat, a tavasz ébredését figyeltük meg.
w Március 24.-én Vers- és mesemondó fesztiválon két ügyes
nagycsoportos képviselte óvodánkat. Fancsalszki Sára és
Krajcsik Nina dicsõséggel öregbítette intézményünk hírnevét.
w Március 26.-án tartottuk a 13. jótékony célú Óvodabálunkat.
Ezúton szeretném az Óvodai Szülõi Szervezet, a
Nevelõtestület és az Óvodás gyermekek nevében
köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik részvételükkel
vagy adományukkal hozzájárultak bálunk sikeréhez, minek
bevétele 210.000.- Ft volt. A befolyt összegbõl az óvoda teraszát
szeretnénk fedetté tenni.
Április:
w Április 6.-án lovas-fogattal tartunk Ovi (-ba) csalogatót
községünkben, kis mûsorral és ajándékkal kedveskedünk a
leendõ kis ovisoknak, és meghívót nyújtunk át az
Ovinyitogatóra.
w Április 7.-én 7. alkalommal veszünk részt a felsõzsolcai

w

Néptánc Gálán táncosainkkal. Izgatottan készülünk a
gyermekekkel az újszerû eseményre, és kíváncsian várjuk, hogy
a kistérség többi óvodájában milyen táncokat és
hagyományokat ápolnak a gyerekek.
Április 18.-án OVI - NYITOGATÓRA hívjuk az óvodába
benövõ apróságokat és szüleit, ahol betekintést nyerhetnek
óvodánk mindennapi életébe és tevékenységi körébe. A
néptáncbemutató és angol dalok után együtt barkácsolhatnak az
ügyes óvodásokkal húsvéti díszeket
Húsvéti készülõdés. Április 20.-án nyílt nap alkalmával, a
szülõkkel közösen Húsvéti díszeket barkácsolunk ünnepi
hangulatban.
Április 22. Föld napja alkalmából az óvoda udvarának és
környékének szépítése. Tavaszi nagytakarítás.
Óvodai beiratkozás:
Idõpontja: 2010. április 26-27, reggel 8.00-16.00 óráig.

Óvodába beíratható az a gyermek, aki 2012. május 31.-ig tölti be
a 3. életévét.
Tanköteles korú gyermek: A gyermek abban az évben, amelyben
az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától köteles óvodai
nevelésben részt venni. Kt. 24.§ /3/.
A Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény
módosítja a közoktatási törvényt,
miszerint:
„2010. szeptember 1-jével hatályos,
tehát a 2010/2011. nevelési évtõl
alkalmazható az a rendelkezés, mely
szerint az óvoda felveheti azt a
körzetében lakó gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétõl
számított fél éven belül betölti.” (2,5
éves)
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
Szeretettel várunk minden leendõ óvodást!
Május:
w Községi Gyermeknap május 23.-án.
w Készülõdés az Évzáró ünnepségre, ami május 27.-én lesz a
Mûvelõdési házban.
w Felkészülés az Ovi-olimpiára.
w Családos délután az óvoda udvarán: fõzéssel, játékos
vetélkedõkkel.
w Kirándulás a harsányi Kaland Parkba június 3.-án.
Szûkebb környezetünk mellett ismerkedünk tágabb
környezetünkkel, valamint jó alkalom ez az óvoda és család
kapcsolatának elmélyítésére.
A közelgõ Húsvéti ünnepekre kollégáim és az óvodás gyermekek
nevében kellemes pihenést kívánok:
Tóthné Dudás Anikó
Intézményegység vezetõ
Sajókeresztúr, 2011-04-03
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Sajókeresztúr Kulturális Tevékenysége
ÁMK Mûvelõdési Ház és Községi Könyvtár fenntartója
Sajókeresztúr Önkormányzata.
A Községi Könyvtár nyilvános, mindenki által használható és
megközelíthetõ, könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiség.
Szolgáltatásaink ingyenesek!
Szorgalmazzuk a Községi és az Iskolai Könyvtár összevonását.
Beiratkozott olvasok száma: 302 fõ
2010. évben kölcsönzött dokumentumok: 2.306 kötet
2010. évi állomány: 8.374 kötet
Megoszlás szerint:
3.849 db Felnõtt Szépirodalmi Dokumentum
2.972 db Felnõtt Szakirodalmi Dokumentum
1.553 db Gyermekirodalom Dokumentum
A közmûvelõdési, kulturális tevékenység leginkább a könyvtár
berkein zajlik.
Mûvelõdési Ház: helyet ad az óvodai, iskolai és községi
programoknak.
2011. évi lekötött programok:
- Egészségügyi Nap 2011. május 04. szerda Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, 12.00-17.00. Komplex Egészségügyi Nap. Hallás,
látás vizsgálat. Természetgyógyászat. Elõjegyzés a
könyvtárban Girhinyné Editnél.
- Gyereknap (2011. május 23.), helye ÁMK Iskola tornaterem
udvara. Ingyenes játékok, vetélkedõk, elõadások, a
Mûvelõdési Házban 17 órától gyerekelõadások lesznek.
- Pedagógusnap gyermekek mûsora, megemlékezése
- Óvodai Ballagó
- Augusztus 20.-ai megemlékezés Mûsor, Bál, Tûzijáték
- Idõsek napja (2011. októbere) vacsorás megvendégelés,
mûsor
- Télapó (2011. 12. 05.) mesejáték, helye Mûvelõdési Ház
Tisztelettel:
Girhiny Nándorné

1. Húsvétszámítást meghatározza…
2. Ezt is ünnepeljük Húsvétkor…
3. Lányok adják a locsolásért…
4. Húsvét 1. napja…
5. Húsvét 2. napja…
6. Biblia szerint ennek az ünnepe Húsvét…
7. Locsolkodás „vize”…
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KLÁRA RECEPTJEI – Új cikksorozat
Libárdi Imréné, Farkas Klárika az ÁMK. Napközi Otthonos Óvoda
konyhájának dolgozója szinte a kezdetek óta. Több mint 20 éve
már a keze közül kerülnek ki a finomabbnál finomabb kelt
tészták, sütemények, cukrász meglepetések a községi konyha
szolgáltatását megrendelõk és az intézményekben lévõ
gyermekek, dolgozók nagy örömére.
Szeretnénk, ha az újságunk lapjain kedveskedne nekünk –
süt(eményez)ni szeretõknek - egy-egy kedvenc recepttel.
Húsvétra készülve álljon itt receptje:
Vendégváró pogácsa, ahogy Klára készíti:
HOZZÁVALÓK:
* 1 kg finom liszt
* 25 dkg Ráma
* 1 ek. zsír
* 1 ek. só
* 4 dkg élesztõ
* 1 dl tej
* 4 db kockacukor
* 2 db tojás sárgája
* 2 dl tejföl
* sajt a szóráshoz.
TÉSZTA KÉSZÍTÉSE:
A cukros tejet langyosra melegítjük és megfuttatjuk benne az
élesztõt. A lisztet összekeverjük a sóval. Belemorzsoljuk a
zsírt, a Rámát, hozzáadjuk a tejfölt, és a tojások sárgáját. Jól
összegyúrjuk, 30 percig pihentetjük.
Ujjnyi vastagra kinyújtjuk, bevagdossuk, tojással megkenjük,
reszelt sajttal megszórjuk. Pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk,
tepsibe tesszük és elõmelegített sütõben szép pirosra sütjük.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

8. Húsvét jellegzetes étele…
9. Húsvétot megelõzõ idõszak…
10. Nem eszik a böjtölõk…
11. Fiúk teszik Húsvétkor…
Készítette: Tóthné Dudás Anikó
2011. április 4.

