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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt a Keresztúri Krónika névre
keresztelt önkormányzati lap hasábjain.
Az elmúlt idõszakban kiküldésre került az extra számunk,
melyben képes beszámolóval tettük emlékezetessé a
Keresztúr Nevû Települések Szövetségének településünkön megtartott közgyûlését.
A jelen újság tartalma szerint szinte csupa „kuponakcióval” szolgálunk a nyári programokkal és kifejezetten
a falunapi rendezvényünkkel kapcsolatban.

Az újság nyitóoldalán a szennyvízberuházással kapcsolatos
információk jelennek meg, melyek hasznos tudnivalókat
tartalmaznak.
A nyár hátralévõ részére kívánok mindenkinek kellemes
idõtöltést, az eltervezett programokhoz a szükséges jó idõt!
Bízva a falunapi rendezvényen való találkozásunkban,
üdvözlettel:
Kollár Miklós
polgármester

Helyzetjelentés
Megvalósítási szakaszának végéhez közeledik a tavaly
július közepén megkezdett ber uházás. A
szennyvízcsatorna-hálózat gyakorlatilag teljes
szakasza elkészült, jelenleg a kivitelezési munka
ellenõrzése zajlik Kollár Miklós polgármester, Ritter
György a beruházást felügyelõ mûszaki ellenõr,

valamint Hajtós Lajos, a kivitelezést végzõ cég
munkatársa közr emûködésével. A szemlén
egyértelmûen megállapították, a kivitelezés mûszaki
színvonala megfelelõ, minimális kivitelezési,
helyreállítási hibák, valamint tisztítási hiányosságok
kerültek naplózásra, melyek kijavítását, elvégzését a
kivitelezõ cég megkezdte. A szemle nem terjedt ki az
átemelõ mûtárgyakra, ugyanis Sajókeresztúr és
Sajóecseg községek pótmunka-kérelmet nyújtottak be

a beruházást felügyelõ Környezetvédelmi-és Vízügyi
Minisztérium felé az átemelõk ár vízbiztonsági
szempontból fontos kiemelésének elvégzésére. A
kérelem jelenleg elbírálás alatt van. Fontos leszögezni,
a szennyvízcsatorna hálózat jelen állapotában még
nem üzemképes, a már említett folyamatban lévõ
helyreállítási, tisztítási munkálatokon felül, jelenleg is
folyik a pótmunkák vízjogi engedélyeztetési eljárása és
a már említett pótmunka-kérelem elbírálása. Kedvezõ
döntés esetén természetesen a mûtárgyak kiemelését
is még el kell végezni. Mint már többször megírtuk, a
projekt zárásának végsõ határideje szeptember 30,
ekkor kerül átadásra a szennyvízcsatornahálózat. Az
üzemeltetõ kiválasztását a két település
önkormányzata megkezdte, a hálózatra rákötés
idõpontját a nyertes szolgáltató határozza meg. Ezen
idõpontig a kiépített hálózatnak tisztának kell
maradnia, mindennemû rácsatlakozás közigazgatási
eljárást és szankciókat von maga után. A rákötésének
megkezdésérõl Sajókeresztúr Polgármesteri Hivatala
közleményben fogja tájékoztatni a lakosságot, addig is
minden érintett szíves türelmét és megértését kérjük.

2
FELHÍVÁS

Keresztúri Krónika 2011. július

Alulírott ......................................................... (férj neve) és

Tisztelt Házaspárok!

...................................................................... (feleség neve) kijelentjük, hogy

Ezúton szeretnénk megkérni
községünkben élõ házaspárjainkat, hogy
a kupon kitöltésével jelezzék felénk
házasságkötésüknek adatait augusztus
10-ig.
A Falunapi rendezvényen szeretnénk
meglepetéssel szolgálni a beküldött
adatok alapján, illetve megfelelõ számú
jelentkezõ esetén „Házaspárbaj”
vetélkedõt szervezünk a rendezvény
délelõttjén.

................... (év) ................... (hónap) ................... (nap)-on
......................................................... helységben megkötött házasságban élünk.
A falunapon a mókás-ügyességi vetélkedõn:
¨ Részt kívánunk venni

¨ Nem kívánunk részt venni

Sajókeresztúr, 2011. ............................

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunkat megkeresték az alábbi feladatellátással
kapcsolatban:
Nagy létszámú tagsággal rendelkezõ cég községünkben „Idõsek
Napközis Otthoná”-t szeretne beindítani. A rendszer a házi
gondozástól függetlenül mûködne és nem korlátozná a nyugdíjas
klub mûködését sem.
Az ellátás kifejezetten a napköziotthonos megoldást takarná reggel
8:00-tól délután 16:00-ig.
Felolvasónapok, kirándulások, közösségi programok
megvalósítása lenne a céljuk.

...........................................
aláírás

Nagyobb számú érdeklõdés esetén a Mûvelõdési Házban
tartanának egy ismertetõt a programmal kapcsolatosan. Elõzetes
információk alapján a szolgáltatás a résztvevõk részére díjmentesek
lennének, a programok változatossága a regisztrált tagok
létszámának a függvénye szerint változna.
Amennyiben szívesen venne részt az egyeztetésen, illetve érdekli a
téma, akkor kérem szíves visszajelzését az újságban található kitöltõ
ív visszajuttatásával.
Gyûjtõdobozok:
Barva bolt, József Attila utca, Községi Könyvtár, Rákóczi utca,
Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca

Név: ...............................................................
Cím: ...............................................................
Telefonszám: .................................................
¨ Igen, érdekel. Részt kívánok venni az „idõsek Napközije” elnevezésû tájékoztatón.
……………………………………….
aláírás

MEGHÍVÓ
Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselõtestülete
ezúton meghívja Önt és családját a 2011. augusztus 20-án
megrendezésre kerülõ Falunapjára.
A tervezett programok:
• Tûzoltósági bemutató • Lovas- íjász bemutató • Gyermek
játszóház, kreatív foglalkozás • Légvár • Sportvetélkedõk •

Nótacsokor • Rock and Roll elõadás • Mazsorett • „Azok a '70, '80,
'90-es évek” retro musical elõadás • Ünnepi megemlékezõ mûsor •
Utcabál • Egész napos büfé • Fõzõverseny • Ebéd •
A rendezvény helyszíne a szokásos módon a sportpálya lesz 260 m2es fedett sátorral, színpaddal, mobil WC-kel.
Meghívott vendégeink a Vysná Slaná testvérközség delegációja és a
rendezvény támogatói.
Amennyiben elfogadja meghívásunkat, kérjük, hogy a mellékelt
kupont kitöltve visszajuttatni szíveskedjen a megjelölt helyeken,
augusztus 10-ig.

Igen részt kívánok venni a Falunapi rendezvényen.
Az ebédmeghívást elfogadom és a
Sajókeresztúr, ..............................(utca), …………….. (h.sz) ingatlanon állandó lakcímmel
rendelkezõ ...................................fõ (létszám) részére kérek ebédjegyet.
Vendégjegyet igénylek: .............fõ (létszám) részére 600 Ft/ egység áron.
Sajókeresztúr, 2011. …….....….., …………
……………………………………
aláírás

