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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt a Keresztúri Krónika hasábjain.
2013 elsõ lapszámában szeretnénk Önök elé tárni a 2013 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.
2013. február 1-vel elindult a Sajókeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal mûködése Sajókeresztúr, Sajóecseg
és Sajósenye illetékességi területén 9 fõ dolgozóval Zupkóné
Zörgöly Zsuzsanna jegyzõ vezetésével.
Március 25-én kezdetét vette a késõi tél után a Rákóczi utca
teljes rekonstrukciója, mely során a fõutca kiszélesedik, új
aszfaltréteget kap teljes szélességében és a kocsibejárók és
vízelvezetés is rendezõdni fog. Vele egy idõben indul az új
Közösségi Ház kialakítása a régi kisiskolából. Kialakításra
kerül egy nagy színházterem, valamint könyvtár. Teljes külsõbelsõ burkolat felújítás történik homlokzati szigeteléssel és a
tetõhéjazat cserével. A nyár elejére várhatóan elkészülnek a
munkálatok, ha az idõjárás sem szól közbe jelentõsen. A 95%ban a Magyar Állam és az Unió által támogatott projekt
kapcsán településünk 100 millió Forint vissza nem térítendõ
támogatáshoz jut.
A Közösségi Ház felavatását egy nagyszabású Anna-Bállal
szeretnénk megvalósítani, amelyrõl még a szervezés során
tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklõdõket.
A Közösségi Ház kialakításával párhuzamosan elkezdõdött a
Könyvtári Program pályázati támogatásának 34,5 milliós
támogatásának felhasználása. A másfél éven át tartó
rendezvénysorozatot- mely szól kicsiknek és nagyoknak- az új
könyvtár kialakításával a Magyar Állam és az Unió támogatja
100%-ban. A programokat érdemes nyomon követni, mert a
kvízjátékokban értékes nyeremények találnak gazdára.
A Rákóczi utca felújítása után azonnal indul a Kossuth utca és
Rákóczi utca keresztezõdésében található partfal
megerõsítési pályázat, mely során a Sajó folyó által végzett
romboló és partfal pusztító tevékenységének vetünk gátat. A
projektet 47 millió Forinttal támogatják a település számára.
Március 1-vel illetve április 1-vel kezdetét vette(veszi) a
kistérségi Értékteremtõ Program, amely 80 dolgozónak nyújt
egy évig biztos munkahelyet. A programokban a település
parkosítása, vízrendezése, intézmények felújítása, festése, a
Közösségi Ház felújítása fog megvalósulni,a kisháziállat ( juh,

kecske) és a szõlõhegyi növénytermesztés mellett. Kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy ezen dolgozóink munkáit
megbecsüléssel támogassák! A 80 fõ legalább 40 család
pénzügyi helyzetén fog segíteni munkájával, melyben a
település összes lakosának teremtenek maradandó értéket,
valamint a régen elmaradott települési iratokat fogják a
levéltárral rendezni, katalogizálni.
Nagyon várjuk már a Fõtér kialakítására irányuló pályázatunk
elbírálást, mert az üres téren szeretnénk már a szemet is
gyönyörködtetõ látványt biztosítani a települési séták
pihenõhelyeként pályázati forrásból.
Az óvodai játszótéri, új elemeket a tavasszal beépítjük, így
óvódásaink a gyermeknapon már használatba is tudják venni.
Gratulálunk az iskolánknak, - amit január 1-vel átvett igaz a
Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ, de azért csak
a miénk is-, hogy eszközfejlesztésre és programsorozat
megvalósításra több, mint 33 millió Forint 100%-ban
támogatott pályázatát pozitívan bírálták el és sorsolták ki.
Fontos dolognak tartom megjegyezni, hogy ebben a nehéz,
eltorzult gondolkodású, anyagias világban kérem, hogy
mindannyian gondolják át a saját maguk által a "nagy
közösségi asztalra" letett munkájukat, és a mérlegelés után
véleményezzék a tevékenységeket! Bízom benne, hogy a
tavasz eljöttével kihelyezésre kerülõ hirdetõtáblák biztos
hírforrásai lesznek a települési információknak, és nem kell az
eltorzult "buszos" hírek miatt kétségek között õrlõdni. Várjuk
a hivatalos visszajelzéseket továbbra is mindenkitõl a
hivatalos csatornáinkon is névvel és címmel ellátva.
Reméljük, hogy a nagymennyiségû hó lassan olvadozik majd a
hegyekben és nem kell a 2010-es eseményeket újraélni a Sajómentén. Egy biztosan különbözik már tõle: a földdepó-gátunk
az elsõ "támadásnak" már ellenállt, így nem jutott víz a
kertekbe. Remélhetõleg az idõjárás engedni fogja, hogy az
állagát megfelelõen növelve még stabilabb védelmet
biztosítsunk vele az esetleges áradásokkor.
Húsvét felé közeledve kívánom mindenkinek, hogy az
ünnepeket töltse kellemesen, családi körben! A tavasz
frissessége adjon erõt mindenkinek, hogy a házkörüli-és 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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Községi Önkormányzat és intézményei, Sajókeresztúr
2013. évi költségvetés KIADÁSOK
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése,
szállítása, átrakása

862101 Háziorvosi alapellátás
Szakfeladat összesen: 478 e Ft
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

55219 Egyéb üzemeltetés

11.888 e Ft
Szakfeladat összesen: 11.888 e Ft

421100.Út autópálya építése

Szakfeladat összesen: 398 e Ft
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
Szakfeladat összesen:

3.499 eFt

Szakfeladat összesen: 9.000eFt
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

869042 Ifjuság –egészségügyi gondozás
Szakfeladat összesen: 94 e Ft

54913 Egyéb anyagbeszerzés (Szóróanyag160.000.- Ft x 6 alkalom)
960 e Ft

882111 Aktív korúak ellátása

55218 Karbantartás (Utak tisztítása, karbantartása)
55219 Egyéb üzemeltetés (Síktalanítási készenléti díj)
50.000.- Ft x 4 hó

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Szakfeladat összesen: 3.889 e Ft

1.000 e Ft

Szakfeladat összesen: 14.548 e Ft

200 e Ft

Szakfeladat összesen: 2.160 e Ft
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Szakfeladat összesen: 4.178 e Ft
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
5412 Élelmiszer beszerzés
5.684 e Ft
Szakfeladat összesen: 5.684 e Ft

882116 Ápolási díj méltányossági alapon
Szakfeladat összesen: 326 e Ft
882122 Átmeneti segély
5831171 Átmeneti segélyek (ebben: Idõsek napi segélyezés, egyéb
átmeneti )
1.600 Ft
Szakfeladat összesen:1.600 e Ft
882123 Temetési segély
Szakfeladat összesen: 200 e

750000 Állat-egészségügyi ellátás
55219 Egyéb üzemeltetés

889921 Szociális étkeztetés
120 e Ft
Szakfeladat összesen: 120 e Ft

13000 Zöldterület-kezelés
5461 Hajtóanyag (Kisgépek benzin)
54913 Egyéb anyagbeszerzés (Virágosítás)

250 e Ft
200 e Ft

55218 Karbantartás, kisjavítás (Gépek javítása)

200 e Ft

5412 Élelmiszer beszerzés( 40 fõ x 220.-Ft y 220 nap = 1.936.000.-Ft
1.936 e Ft
Szakfeladat összesen: 1.936 e Ft
889922 Házi segítségnyújtás
Szakfeladat összesen: 1.629 e Ft

Szakfeladat összesen: 650 e Ft
841112 Önkormányzati jogalkotás

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Szakfeladat összesen: 11.085 e Ft

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenység
Szakfeladat összesen: 21.188 e Ft
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
Szakfeladat összesen: 2.174 e Ft
841401 Közvilágítás
55215 Közvilágítás áramdíja

3.504 e Ft
(292.000.-Ftx 12 hó=3.504.000.-Ft)
Szakfeladat összesen: 3.504 e Ft

38214 Lakáshoz jutás támogatása (Elsõ lakáshoz jutók)
6x200.000.-1.200 e Ft
Szakfeladat összesen:1.200 e Ft
890301 Civil szervezetek mûködési támogatása
Szakfeladat összesen: 1.350 e Ft
890441 Közcélú foglalkoztatás
Szakfeladat összesen: 14.239 eFt
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat összesen: 4.440 e Ft
910123 Könyvtári szolgáltatások

841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Szakfeladat összesen: 10.429 e F
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenység
Szakfeladat összesen: 226 e Ft
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Szakfeladat összesen: 24.187 eFt
854234 Szociális ösztöndíjak
37311 Mûködési célú pénzeszközátadás központi költségvetési
szervnek(Bursa ösztöndíj)
190 e Ft
Szakfeladat összesen:

190 e Ft

Szakfeladat összesen: 7.167 e Ft
931301 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Szakfeladat összesen: 500 e Ft
Céltartalék: 46 694 e Ft
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN:
211.133 E FT
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Községi Önkormányzat és intézményei, Sajókeresztúr
2013. évi költségvetés BEVÉTELEK
889921 Szociális étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
91312 Intézményi térítési díjak

2.275 e Ft

Szakfeladat összesen: 2.275 e Ft
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
91312 Intézményi térítési díjak

2.117 e Ft

Szakfeladat összesen: 2.117 e Ft

91312 Intézményi térítési díjak

3.249 e Ft

Szakfeladat összesen: 3.249 e Ft
890442 Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
jogosultak hosszab idõtartamú közfoglakoztatása
46411 Mûködési c. tám. kp-i kv-i szervtõl
(Közfoglalkoztatási pályázat 38 fõ x 9hó x 56.625.- x
1,27 x 80%)
10.068 e/Ft
10.068 e Ft

841402 Város és Községgazdálkodás szolgáltatás

869041 Család – és nõvédelmi egészségügyi gondozás

91311 Bérleti díj (Gyógyszertár)

46413 OEP-tõl átvett támogatás

120 e Ft
Szakfeladat összesen: 120 e Ft
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
92211 Építményadó
19.406 e Ft
92214 Magánszemélyek kommunális adója 8.938 e Ft
922171 Iparûzési adó állandó jelleggel
11.250e Ft
92314 Gépjármûadó
3.562 e Ft
Talajterhelési díj
5.000e Ft
94312 Egyes jövedelempótló támogatások
finanszírozása
15.083e Ft
94211 Normatív hozzájárulás gyermekétkeztetésre
6.936 eFt
94212 Normatív hozzájárulás kötelezõ feladatokra
53.171 eFt
Szakfeladat összesen: 123.346 e Ft
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
46413 OEP-tõl átvett támogatás
3.593 e Ft
Szakfeladat összesen: 3.593 e Ft

HÚSVÉTVÁRÓ RENDEZVÉNY
Sajókeresztúr Önkormányzata, Sajókeresztúr Közalapítvány és a
Sajókeresztúr Sportegyesület szeretettel meghív minden
vállalkozó kedvû gyermeket és kísérõjét 2013.03.28-án
csütörtökön 15:00 órára a Sportpálya melletti Szabadidõparkban
megrendezésre kerülõ Húsvétváró rendezvényére.
Húsvéti énekkel, mondókával, rajzzal készülõ minden kedves
gyermek ajándékot kap.
Program:
* 15:00 tanult énekek és versek elõadása

3.593 e Ft

Szakfeladat összesen:3.593 eFt
889921 Szociális étkeztetés
91312 Intézményi térítési díjak

3.249 eFt

Szakfeladat összesen:
3.249 eFt
890442 Foglakoztatást helyettesítõ támogatásra
jogosultak hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatása
46411 Mûködési c.tám.é.bev.kp-i Kv-i
szervtõl(közfoglalkoztatási pályázat
Közfoglalkoztatási pályázat (23 fõ x 5 hó x 56.625.-Ft
x1,27)
14.239 eFt
(15 fõ x 4 hó x 56.625.-Ft x1,27)
Szakfeladat összesen: 14.239 eFt
Pénzmaradvány (2012. évi záró pénzkészlet)
62.194 e Ft
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖSSZESEN: 211.133 E FT
* 15:30 krétarajz verseny gyerekeknek a betonszínpadon
* 16:00 Hagyományõrzõ ügyességi-és kvízjáték felnõtteknek és
gyerekeknek
* 17:00 Tojáskeresési verseny a szokásos módon
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tóthné Székely Krisztina Alapítványi Elnök
Kollár Miklós Polgármester
Farkas Béla Sportelnök
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Iskolai percek
Hagyományainkhoz híven iskolánkban ismét megrendeztük február
15 -én a farsangi bált. Az osztályok idén kitettek magukért, kitûnõ
egyéni és csoportos jelmezekkel vonultak a színpadra. A tánc
szakkörös gyerekek külön mûsorral szórakoztatták a közönséget. A
ceremónia-mesteri feladatokat Hermanné Garai Ildikó tanárnõ látta
el. A tanári kar tagjai ebben az évben jelmezbe öltözve várták a
résztvevõket és a látogatókat. A büfében az iskola apraját - nagyját
különféle süteményekkel, szendviccsel és üdítõkkel kínálták a szülõi
munkaközösség tagjai.

Keresztúri Krónika 2013. március

- a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai
(tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítását, annak érdekében,
hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak hozzá
az oktatás minõségének javulásához.
Az elsõ osztályos tanulók beíratásának idõpontja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete fenntartásában
mûködõ általános iskolákba egységesen 2013. április 8. - 9. (hétfõ,
kedd)

A március 15-én a kellemes tavaszi idõ helyett nagyon zord, havas,
hideg délutánra gyûltünk össze a mûvelõdési házban, hogy
megemlékezzünk 1848 hõseirõl. A mostoha idõjárás felborította a
megemlékezés megszokott rendjét, de a mûvelõdési házban
meghallgatott mûsor után együtt átvonultunk a hõsök
emlékmûvéhez, hogy elhelyezzük koszorúinkat. Ezt követõen
maroknyi, de kitartó ünneplõ diákkal és falubeli elindult a Kossuthtéren felállított faragott emlékoszlophoz, hogy elhelyezzük ott is az
emlékezés koszorúját. A tér két oldalán apró nemzeti színû zászlók
sokaságát fújdogálta a szél, melyeket korábban az óvodások vittek
oda. Ettõl valahogy megelevenedett az emlékoszlop, és az egymás
után érkezõ, ünnepi ruhájukon kokárdát viselõ falusiak és általános
iskolások otthonossá tették a máskor üres teret.
Márciusban igazán örömteli hírt kapott az iskolánk. 2012
augusztusában, az éppen zajló Keresztúr Nevû Települések
Nemzetközi Találkozója alatt hívta fel polgármester úr a figyelmemet
egy nagyszerû pályázati lehetõségre. Felvettük a kapcsolatot a Nord
Tender Kft szakembereivel, akik a pályázat formába öntésében nagy
segítségünkre voltak. 2013. március 5-én kaptuk a hírt, hogy a
TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskola pályázatunk támogatásra került.
Az iskola 33 Millió forintot költhet fejlesztésre. Az elnyert pályázatból
a következõket kívánjuk megvalósítani:
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos,
szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelkiszellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének
érdekében,
- a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai
szabadidõs tevékenységek ösztönzése,
- a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerõpiaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok
alkalmazása az iskolában,
- a helyi társadalmi szervezetekkel való együttmûködés, partnerség,
kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
- digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintû fejlesztése,
elõsegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését,
kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény
viselkedésbe épülését,
- mindennapos testnevelés keretében az úszásoktatás
megvalósítását,
-nyelvi táborokat,
-erdei iskolai oktatást,

A gyermekek iskolai beíratása jelentõs esemény a családok életében,
melyet közös óvodai szülõi értekezlet elõzött meg. Az idén
márciusban második alkalommal tartottunk nyílt napot, ahol a
leendõ elsõsök egy kis iskola-elõkészítõ foglalkozáson vehettek részt a
leendõ tanító néni -Barna Györgyné Piroska - vezetésével. A gyerekek
nagyon élvezték a foglalkozást. Lenyûgözte õket a digitális tábla
sokszínûsége, rendkívül aktívan, bátran, ügyesen vettek részt a
foglalkozáson. Egy kisfiú hangosan meg is jegyezte: „Király ez az
iskola, ide jövök”. Ezúton is üzenjük neki, hogy várjuk szeretettel,
természetesen minden iskolás korú kis társával együtt. A
beiskolázásról bõvebb információ elérhetõ Sajókeresztúr honlapján
illetve az iskolai hirdetõn.
Tanulóink sikerrel szerepelnek a tavasszal megszaporodó
tanulmányi versenyeken. Szorgalmasan készülnek tantárgyi és
sportversenyekre, rajzpályázatokon vesznek részt, ezzel öregbítve
iskolánk jó hírét. Büszkék vagyunk rájuk, és felkészítõ tanáraikra!
A tanév végéig számos program várja az iskolás gyerekeket és
szüleiket. Ezekrõl az iskolai hirdetõn, a www.sajokeresztur.hu
honlapon és a facebook Keresztúri Krónika rovatában adunk
tájékoztatást.
A következõ idézettel kívánok magam, és az iskola dolgozói nevében,
minden kedves olvasónak, tanulóinknak és családjaiknak
örömökben gazdag, áldott, boldog húsvéti ünnepet:
„Sose láttam szebb termõfát,
Mint Úrjézus keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szentlélekkel gyümölcsözik.”
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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Tájékoztatni szeretném Önöket a Csoda- Vár Egységes ÓvodaBölcsõde 2012/2013-as nevelési év második félévének
programjairól és létszámunk alakulásáról.
A jelenleg beírt gyermekek száma 46 fõ, 41 óvodás és 5
bölcsõdés, akik a csoportlétszám számításánál két fõnek
számítanak. Áprilisban kezdünk még szoktatni egy kétéves kisfiút
és nyár elején egy 2,5 éves kislányt. Év végére így várhatóan 48
apróságot nevelünk.
Késõ õsszel befejezõdtek az elõtetõ munkálatai, amit jelentõs
önkormányzati segítséggel sikerült megvalósítani, így a téli esõs,
latyakos idõben is megoldottuk a napi levegõedzést. A tavasz
beköszöntével telepítésre kerülnek az új udvari játékok, így
csemetéink Uniós szabványnak megfelelõ biztonságos játszóudvaron tölthetik mindennapjaikat.
Február:
• Farsangi ünnepségünkön február 11.-én a Csiribiri együttes
vidám mûsorral szórakoztatta a gyermekeket. Harmadik
alkalommal szerveztük nyitott formában ezt a vidám ünnepet a
Mûvelõdési házban, a szülõk és gyerekek nagy örömére.
Március:
• Ajándékkészítés Nõnapra.
• Tavaszi kerti munkálatok az Ovi-kertben.
• Március 15.-én zászlókkal díszítettük a Kossuth teret. Dallal és
verssel megemlékeztünk a hõs katonákról.
• Séta a tanösvényen, a természetben bekövetkezett változások
megfigyelése.
• 15. jótékony célú Óvodabál lebonyolítása március 9.-én.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében köszönetemet szeretném
kifejezni Kedves vendégeinknek és valamennyi támogatónak, aki
hozzájárult bálunk sikeréhez. Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy
a 2013. évi jótékony célú Jubileumi bál bevétele: 134.000 Ft lett,
amibõl a terasz befejezéséhez szükséges lambériát fogjuk
megvásárolni.
• Március 27.-én OVI - NYITOGATÓRA hívjuk az óvodába
benövõ apróságokat és szüleit, ahol betekintést nyerhetnek
óvodánk mindennapi életébe és szolgáltatásaiba.
• Húsvéti készülõdés. Március 29.-én nyílt nap alkalmával, a
szülõkkel közösen Húsvéti díszeket barkácsolunk.
Április:
• Április 16.-án Bábszínházba visszük a gyermekeket a Moha és
Páfrány elõadásra, mely újszerû irodalmi élményt jelent a
kicsiknek.
• Április 22. Föld napja alkalmából az óvoda udvarának és
környékének szépítése. Tavaszi nagytakarítás.
• Óvodai beiratkozás.
Idõpontja: 2013. április 23-24.
• Nyílt képzõmûvészeti foglalkozáson együtt barkácsolnak szülõk
és gyerekek.
• A nagycsoportos gyerekekkel meglátogatjuk az iskolát, és részt
veszünk a 4. osztályosok óráján.
• Ajándék készítés Anyák napjára. Anyáknapi megemlékezés
lebonyolítása.
Május:
• Készülõdés az Évzáró ünnepségre, ami május 24.-én lesz a
Mûvelõdési házban.
• Felkészülés az Ovi-olimpiára.

• Községi Gyermeknap május végén.
• Családos délután az óvoda udvarán: fõzéssel, játékos
vetélkedõkkel.
Óvodai beiratkozás:
Ezúton értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai és bölcsõdei
BEIRATKOZÁS idõpontja: 2013. április 23-24-én (kedd, szerda)
00
00
8. – 16. óra között lesz.
1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi
körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ
hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetõ. Nkt. 8. § (1)
2. Bölcsõdébe felvehetõ az a gyermek, aki a második életévét
betöltötte és édesanyja rendelkezik munkáltatója igazolásával a
munkába állás idõpontjáról.
3. 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 beiratkozáshoz kérem, hozza magával gyermeke születési
anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.
Óvodánk tevékenységi köre:
• Gyermekjáték- és néptánc tehetséggondozó foglalkozás.
• Képzõmûvészeti tehetséggondozó foglalkozás.
• Logopédiai ellátás.
• Hittan, felekezeti hovatartozás nélkül.
A közelgõ Húsvéti ünnepekre kollégáim és az óvodás gyermekek
nevében kellemes pihenést kívánok:
Tóthné Dudás Anikó
Óvodavezetõ
Sajókeresztúr, 2013-03-18

6

Keresztúri Krónika 2013. március

Mákos margaréta
Tésztához:
• 35 dkg tönkölyliszt
• 1/4 friss élesztõ
• fél tojás
• 3 dkg cukor
• fél kk. só
• 3,5 dkg vaj
Töltelékhez:
• 1 dl víz
• 12 dkg cukor
• 20 dkg darált mák
• 1 cs. fahéj
• reszelt citromhéj
• 4 ek. zsemlemorzsa
Díszítéshez:
• egész mák
Elkészítés:
1. Elõször a tölteléket készítjük el, mert annak hûlnie
kell. A vizet felforraljuk, és a cukorral felfõzzük,

hozzákeverjük a mákot, amit a citrommal és a
fahéjjal, valamint a zsemlemor zsával
összekeverünk elõtte.
2. A tészta hozzávalóiból jól kezelhetõ tésztát
dagasztunk, és kelesztõtálban a duplájára
kelesztjük.
3. Miután megkelt, lisztezett felületen enyhén
átdolgozzuk, és 10 egyenlõ részre osztjuk.
4. A tésztadarabokból korongot nyújtunk, és mindegyik
közepére egyenlõ mennyiségû tölteléket teszünk.
5. A tészta szélét felhajtjuk és összecsípjük, a
hajtással lefelé tesszük le és óvatosan kissé
meglapítjuk.
6. Konyhai ollóval, vagy éles késsel bevagdossuk úgy,
hogy a közepe egészben maradjon, majd a most már
szirmokat kihajtjuk.
7. Enyhén vajas lemezre tesszük és a felvert tojás
másik felével lekenjük, majd a közepére egész
mákot szórunk.
8. 180 fokra elõmelegített sütõben 20-25 percig
sütjük.
Sütési hõfok: 180°C
Jó étvágyat kívánok: Csabai Lászlóné

...........................REJTVÉNY...........................
MEGFEJTÉS: Biblia szerint
ennek az ünnepe Húsvét…
1. Sonka fajta…
2. Ezt is ünnepeljük Húsvétkor…
3. Locsolkodás „vize”…
4. Lányok adják a locsolásért…
5. Húsvét 1. napja…
6. Húsvéti sonka „kiegészítõje”
7. Húsvétot megelõzõ idõszak…
8. Falun a népies locsolkodás
eszköze…
9. Fiúk teszik Húsvétkor…
10. Nem eszik a böjtölõk…
Készítette: Tóthné Dudás Anikó
2013. március 17.

