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Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm az önkormányzatunk kiadásában
megjelenõ Krónika hasábjain.
Az év vége felé közeledve szeretnék az éves eseményekrõl
beszámolót nyújtani.
Dolgos év van mögöttünk , ami a települési összkép
módosulásában is visszatükrözõdik .
Mivel is telt a 2013-as év? Egy kis visszatekintés:
- Januárban elkezdõdött az Eötvös József Általános Iskola
„Klik”-kesedése, ami azt jelentette, hogy a 2012. december 31ig átadásra került intézmény más –az önkormányzatunktól
független szervezet- irányítása alá került. A diákok és szüleik
számára különösebb változást nem jelentett, az iskola vezetése
az önkormányzattal szoros együttmûködéssel hidalta át az
átadás folyamata alatti nehézségeket. A 2013 szeptemberi
iskolakezdéssel már teljesen önállóan mûködnek. Kollárné
Móricz Edina vezetésével újonnan összeállt tanári kar sikeres
mûködését az általuk levezényelt települési mûsorok is
fémjelzik. Sok sikert és jó tanuló diákokat kívánunk nekik!
- A Járási Hivatalok is megkezdték mûködésüket, melyekhez
önkormányzatunkról két dolgozót vontak el.
-Április 1-vel elindultak a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal Sajókeresztúr székhellyel társulásba vonva Sajóecseg és
Sajósenye települést. A három önkormányzat vezetõsége és
képviselõtestülete a lehetõségeikhez képest maximális
segítséget nyújtva a hivatal kinevezett vezetõjének Zupkóné
Zörgöly Zsuzsannának és 5 keresztúri, 2 ecsegi és 1 senyei
kollégájának. A keresztúri hivatalban a könyvelési osztályon két
új kolléganõ állt „hadrendbe”: Szmrek Lászlóné és Palotásné
Nagy Andrea. A kitartó munkájukhoz sok sikert kívánunk!
- A Húsvéti Ünnepeken elõkészületeiben, a Gyermeknapon
számos lehetõség nyílt a közösségi összejövetelekre, valamint a
könyvtári programok havonta megrendezésre kerülõ családi
rendezvényein együtt játszhat a család minden tagja, finom
ebéddel zárva a napot.
- Elindult a Start munka pályázat megvalósítása 75 fõ részére
biztosítva az értékteremtõ munkavégzést. A három programláb
dolgozói a településen végeznek folyamatos munkát, ki
decemberig, ki 2014 februárjáig és van, aki 2014 novemberéig
folyamatosan. A Start program keretén belül nyílt lehetõség
mezõgazdasági munkára: növénytermesztésre ( többek közt a
Falunapi finom lecsó alapanyaga), valamint állattartásra az új
akolban, ahová az õsszel 5 birka és 5 kecske költözik. A jövõ
tavaszra az állományba 4-5 újszülött jószágot hoz a „gólya”.
A gondozók elõszeretettel vigyáznak az állatokra a szakszerû
irányítással végzett gondozás keretében.
A program kapcsán jutottunk hozzá a kistraktorhoz, mely
megérkezése óta vezetõjével csak hord, rakod, szállít, egyenget
és reményeink szerint a havat is eltakarítja a téli idõszakban.
Az értékteremtõ csoport építette fel a hivatali tetõtér irattárát,
tette rendbe a díszkerteket Takarították az intézményeket,
segítettek az oviban és az iskolában. Az õ kezük munkájának
gyümölcse az összes drapéria, függöny, díszpárna és székhuzat.

A Fõtér ünnepi díszítése is jelzi a munkájuk rendkívüli
minõségét.
Az útépítõk segítettek az egész évben az útfelújításban és
csapadékvíz elvezetésben, a Fõtér kialakításban. A csoport
javította fel a hegyi utakat és betonozta a vízaknákat,
kocsibejárókat.
-A tavasz végezetével elindult a Rákóczi utca felújítása, a
Közösségi Ház kialakítása, a Könyvtár költöztetése és a Fõtér
kialakítása. Megépítésre került a hivatal részére a Napelem
rendszer.
-A fent említett összesen 158 millió Forintnyi pályázati
támogatást 25 millió forinttal egészítettük ki.
A beruházások jelentõsen megváltoztatták a települési
összképünket, funkciókkal, programokkal töltötték be a
település közösségi életének hiányzó foltjait.
Nagyon sokat dolgoztunk, hogy minden megvalósítás
szabályszerûen, az irányító hatóságok vezérfonalai mentén
haladva valósuljanak meg mindannyiunk örömére. Sajnos pár
ember mohó idétlensége beárnyékolja az örömünket, mert
mindent megtettek, hogy feljelentésekkel, valótlan állításukkal
a saját érdekeit próbálják érvényesíteni a közösségi érdekekkel
szemben a hatóságoknál.
Reméljük, hogy a települési összmegelégedés visszább tör az
agaraikból és megnyugodva elfogadják, hogy Sajókeresztúr
település a fejlõdés útjára lépve fejleszt tovább a benne élõ
lakosság közösségi érdekeit szem elõtt tartva.
- Fergeteges hangulatban telt el az idei Falunap is,
- Részt vettünk a KNTSZ XIV. Nemzetközi Találkozóján
Murakeresztúron a településünk képviseletében az eddigi
legnagyobb delegációs létszámmal.
- Fergeteges hangulatban és emlékezetesen nagy részvételi
létszámmal megnyitóbált szerveztünk, melynek bevételével a
Fõtér játszópark részét építjük ki 2014 tavaszán.
-A Kossuth utca végén lévõ Sajó-part partfal megerõsítésére
irányuló pályázati megvalósítást a közbeszerzési eljárás
bonyolult és hosszas folyamata miatt az év végével tudtuk
elkezdeni, így a megvalósítás a2014-es évre húzódik át.
Az évbõl már csak pár hét van hátra, melyben szintén van
lehetõség a közös ünneplésre: vasárnaponként az Adventi
Gyertyagyújtás, a szombati Családi Nap programja, a december
21-ei Ünnepváró forralt boros díszkészítés és mézeskalács
sütés, a közös Karácsonyi Gála .
2014-re tekintve a terveink szerint szeretnénk tovább fejleszteni
a települést lakossági megelégedésre, várjuk a
hulladékszállítással kapcsolatos változások megnyugtató
rendezését, és bízunk benne, hogy nyugodtan, felnõttekhez
illõen voksol az ország és a település a parlamenti, az uniós és a
helyhatósági választásokon.
Zárszóként Sajókeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselõtestülete nevében ezúton kívánok mindenkinek
nagyon boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket és egészségben
gazdag, sikeres, Boldog Új Évet !
Kollár Miklós
polgármester

2

Számvetés
Így év vége felé, adventben, szokásom
rövid összefoglalót írni az eltelt évrõl.
S z á m b a
v e s z e m
a
gyermekeimmel,családommal
kapcsolatos eseményeket, jó és rossz
dolgokat, amik az évben
történtek,rendezgetem a családi albumot.
Úgy gondolom, hogy azzal, hogy intézményvezetõ lettem,
az iskola is méginkább a szívügyem lett. Ezért számot
vetek az elmúlt évvel, ahogy a magánéletemben is teszem.
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pedig a kistraktorról leugrálva ízelítõt
adtak a táncos mulatsághoz. Méltón
megemlékeztünk 1956 hõseirõl a
megújult Közösségi Házban. Tanulólétszámunk – ha kis mértékben is, denövekszik. Reméljük, hogy ez a jövõben
is így marad. Köszönjük a szülõk
bizalmát, akik hozzánk íratták be
gyermekeiket. Igyekszünk a bizalmat
megszolgálni mind az oktatási, mind
pedig nevelési eredményeinkkel.
Nyomon követjük elballagott tanulóinkat is, akik a
visszajelzések alapján szépen megállják helyüket Miskolc
legjobb középiskoláiban is. A szülõi munkaközösség
aktívan jelen van az iskola életében, akár munkáról akár
szórakozás megszervezésérõl, lebonyolításáról van szó.
Tanulóink nevében ezúton is köszönjük munkájukat.
Rengeteg programot tartogatunk a következõ évre is, nagy
reményekkel tekintünk a jövõbe. Nem vagyunk a
technika újdonságai ellen, nem követjük Baradlai Kázméra kõszívû ember- álláspontját, miszerint a „föld ne
forogjon, hanem álljon”, így az információk minél
szélesebb körben elérhetõvé tétele miatt nem csak a
www.sajokeresztur.hu –n hanem a facebookon is elérhetõ
iskolánk. Az aktuális híreket így villámgyorsan
megoszthatjuk a szülõkkel, tanulókkal. Igyekszünk, hogy
tanulóink megtanulják kihasználni az internet adta új
lehetõségeket, de felhívjuk figyelmüket a veszélyekre is.

Elrohant egy év…valóban rohant. Rengeteg tennivalóval,
változással, átalakítással telt a 2013-as esztendõ. Nem volt
könnyû a rengeteg változáshoz igazodni. Az iskola is
megújult az elmúlt évben. Ezt egyrészt belsõ késztetés,
másrészt a törvényi szabályozások alakították így.
Kibõvült tanári karunk megújulást, friss szemléletet hozott
az iskolának. A TÁMOP pályázat által finanszírozott
programok szépen elindultak. Folyamatos az úszásoktatás,
a tavalyi tanévben a felsõ tagozatosok oktatását „erdei
iskola program” keretében 5 napra Vysna Slana festõien
szép környezetében szerveztük meg, a nyáron a harsányi
kalandpark adott otthont az egy hetes intenzív nyelvi
tábornak. A programokon a részvételt tanulóink számára a
pályázat teljes egészében finanszírozza. Az iskolai
sportolási lehetõségek kibõvültek, és terveink között
szerepel a vívás beindítása is, szervezés alatt áll a téli sí
tábor a Mátrába, folyamatosan fejlesztjük eszközeinket.
Az egészséges életre és környezettudatos magatartásra
nevelést hangsúlyos feladatunknak tekintjük, ezért évente
több alkalommal iskolai „egészségnapot” szervezünk.
Kiemelt feladatunk, hogy a hozzánk járó gyermekekben
elültessük a lokálpatrióta szemlélet magját. A hely , ahol
élünk ne csak a lakóhely legyen a lakcímkártyában, hanem
az otthonunk, amit csinosítunk, meghitté- élhetõvé
teszünk. Részt veszünk a falu életében, igyekszünk
színesíteni programokat. Októberben hétfõnként szüreti
felvonuláson Kazinczy-Nagy Marci „kisbírónk” dobolta ki
a hívogatót a szüreti mulatságra és a bálba, néptáncosaink

Mostanság semmire és senkire nem jut elég idõ. bbõl az
követezik, hogy az idõ az egyik létezõ legértékesebb dolog,
amit birtokolunk. Kérjük a szülõket, hogy ajándékozzák
meg gyermekeiket az idejükkel, fogadják szeretettel
gyermekeik szívbõl jövõ ajándékát, amit 2013.12.21-én
17.00-kor kezdõdõ Karácsonyi Gálán szeretnének
átnyújtani Önöknek.
Kollégáim és a magam nevében áldott, békés karácsonyt
kívánok Sajókeresztúr minden lakosának.
Kollárné Móricz Edina
intézményvezetõ

Keresztúri Krónika 2013. december

A megújult Közösségi Ház
2012.júniusában Sajókeresztúr Mûvelõdési Ház és
Könyvtár pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez. Elbírálására 2012. végén került sor
számunkra pozitív irányban. A TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0048 pályázat 34 220 448 Ft vissza nem térítendõ
támogatásban részesültünk a könyvtár felújítására.

A könyvtárunk mindezen által új épületbe a felújított
Közösségi Házba költözött. Igaz kicsit elhúzódott a
költözés de a lakosok megértése jólesõ segítõkészsége,
érdeklõdése köszönetet érdemel. Örültünk a kedves
gesztusú díszítõ virágoknak amely a könyvtárat otthonossá
szebbé tette. A pályázati pénzbõl vásárolt új bútorok
polcok asztalok székek és a teljes technikai berendezés
(3db számítógép, laptop, projektor, síkképernyõs tv,
playstation) megelégedéssel töltötte el a látogatókat. Hozzá
segíti a lakosságot fõleg a gyermekeket egy modernebb
épületbe való kötetlen szórakozáshoz tanuláshoz. A
pályázat mindazon által hogy moderné tette könyvtárunkat
Mûvelõdési Házunkat, 18 hónapon keresztül megtölti
tartalommal is. És olyan lehetõsséget ad az érdeklõdõk
számára, mely hasznos és kellemes idõtöltést nyújt. A
projekt megvalósítása 2013 év 04 hó 01 napján kezdõdött.
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A rendezvényeink és programjaink:
w A diákok számára napi házi feladat programot tartunk a
hét minden napján (felzárkóztatás, gyakorlás tanulási
segítség nyújtás).Szerdai napokon 10 órától Baba Mama találkozót tartunk könyvtárunkban, közös
beszélgetésekkel játékkal versikék és mondókák
tanulásával, szakemberek bevonásával.
w Havonta osztályonként egy-egy alkalommal kvíz
programot tartunk diákok számára, melyek lényege
különbözõ irodalmi feladatokba való bevonás. A
résztvevõk közül a legügyesebb kitöltõ ajándékot kap. A
programmal a célunk a könyvtár megismerése és az
olvasás megszerettetése.
w Minden hónap utolsó szombatján „Családi Interaktív
Olvasóklub” szemléletformáló, közösségépítõ és
ismeretterjesztõ programot tartunk. Feladata a közös
családi szórakozás kellemes tanúságos idõtöltés, játékos
vetélkedõk, melynek végén közös ebédet biztosítunk a
résztvevõknek.
w 2013 szeptember 28.-án Magyarország szeretlek
megmozdulás keretén belül mi is közösen gyújtottuk
meg az új Közösségi Ház udvarán az összetartozás
lángját. Ezt kiváló nótás mûsor elõzte meg KarczagiNagy Zoltán nóta énekes elõadásában. A fellobbanó tûz
mellett kellemes családias beszélgetéssel és tánccal
múlattuk az idõt.
w „Megtartottuk az „Õszi, Zenés Könyvtári Napot”
november 22-én, amelyen 200 vendéget fogattunk.
Kollégáink segítségével egész napos mûsorral vártuk az
érdeklõdõket, a programjainkban voltak: JANPI Bohóc,
táncos bábelõadás, könyvtárunk kiállítása a
rendezvénysátorban. Délután megvendégeléssel forralt
borral, teával és finom estebéddel kedveskedtünk,
amely a helyi nyugdíjas klub aktív segítségével készült.
Este táncház kicsiknek és nagyoknak LÁRMAFA
Együttes közremûködésével.

Tisztelt Sajókeresztúri lakosok!
A projekt folyamán az ingyenes elõadások, rendezvények,
foglalkoztatások az ebédek legfontosabb célja a családok
mozgósítása. Próbálunk olyan programokat szervezni
amelyben minden korosztály megtalálja a kedvére való
kellemes és hasznos idõtöltést.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek
szeretettben, egészségben eltöltött Békés Karácsonyi
Ünnepeket, és nagyon Boldog Új Évet.
Girhiny Nándorné
Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetõ
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Kedves sajókeresztúri Lakosok,
Szülõk és Gyermekek!
Szeretettel köszöntöm Olvasóinkat! Büszkeséggel tölt el,
hogy idén is 45 kisgyermek gondozását-nevelését bízták
ránk szülei, ebbõl egy bölcsõdés korú apróság. Januárban
egy kiscsoportos érkezését várjuk, majd márciusban egy
bölcsist fogunk szoktatni. Év végére így várhatóan 47-en
leszünk.
A Csibe csoportban Monika és Kitti óvónénik 21 apróságot
vettek szárnyaik alá Judit gondozónénivel, míg a Csiga
csoportban Enikõ és Anikó óvónénik 24 óvodást nevelnek
Zsuzsa dajkanénivel. Nagycsoportosaink szokatlanul
magas létszáma -16 fõ- szép számú jövõ évi elsõ osztályt
sejtet.
Óvodánk folyamatosan szépül. Õsszel telepítésre kerültek
az új udvari játékok és izgatottan várjuk az energetikai
pályázat eredményét, ami óvodánk teljes korszerûsítését
jelentené. Lelkes és tettre kész szülõk összefogásával,
lenolajkencével lefestettük a teraszunk faszerkezetét.
Köszönjük odaadó munkájukat!
A Csoda- Vár Egységes Óvoda- Bölcsõdében a 2013/2014es nevelési évben is színvonalas programokkal és rengeteg
élménnyel, családias légkörben gazdagítjuk gondjainkra
bízott gyermekek mindennapjait. A két csoport testvéri
szeretetben együttmûködve, közösen készül valamennyi
eseményre, ünnepre, így az elsõ félév nagyon hamar
elszaladt.
w Szeptemberben visszatért hozzánk Ivett logopédus néni,
felmérte a beszédhibás gyermekeket, akiket hetente egy
alkalommal fejlesztésben részesít.
w Megköszönve az Eötvös József Általános iskola
segítségét, bekapcsolódhattunk hulladékgyûjtésükbe.
w Az õsz témakörén belül ízletes gyümölcssalátát
készítettünk az otthonról behozott gyümölcsökbõl.
w Ovi – kertünk õszi munkálatait a gyermekekkel közösen
elvégeztük, betakarítottuk és elfogyasztottuk terméseit.
w A miskolci Vadasparkba a középsõ- és nagycsoportos
gyermekekkel már ismerõsként látogatunk, és
izgatottan mutogatjuk a kicsiknek a különleges
állatfajokat, növényeket. Az idén Szeptember 26.-án
követtük hagyományunkat.

Almás–mandulás-fahéjas rózsa
Csabai Lászlóné ajánlásával:
Hozzávalók: (tészta)
w 1 kg finomliszt
w 1 cs élesztõ
w 0,8 liter tej (szükség szerint)
w 0,1 kg ráma olvasztva
w 2 db tojás sárgája
w 0,1 kg cukor
w 1 k.k. só
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w A felsõzsolcai Nevelési tanácsadó munkatársai
valamennyi nagycsoportosunk elõszûrését elvégezték,
és a kissé lemaradt gyermekeket heti egy alkalommal
felzárkóztatják.
w A középsõ- és nagycsoportos gyermekeket évente
kétszer (szeptember, március) a DIFER fejlettségmérõ
teszttel vizsgáljuk meg, ezzel kísérve fejlõdésüket az
óvodáskor végéig.
w Október közepén beindítottuk a képzõmûvészeti- és
néptánc tehetséggondozó foglalkozásokat középsõ- és
nagycsoportos gyermekek számára. A néptáncra
jelentkezõ gyermekeket a magas létszám miatt két
csoportra osztottuk, így a másodszor kiscsoportos,
vágyakozó gyermekek is kielégíthetik mozgás- és zenei
igényüket.
w Az új, és a harmadik évüket betöltött gyermekeknél
folytattuk a családlátogatást, mellyel betekintést
nyerünk az apróságok otthoni életterébe, megismerjük
családban elfoglalt helyüket.
w December 1.-én már hagyományosan, az óvodások
ünnepi mûsorával vette kezdetét az Adventi idõszak. A
fõtéren adott verses- zenés- táncos mûsorunkkal
köszöntöttük a falu lakosságát.
w December 4.-én a Kalamajka bábszínház Mikulás
mûsorral szórakoztatja a gyermekeket, majd a Mikulás
kiosztja a megérdemelt csomagokat. Másnap az
iskolások kedveskednek mûsorukkal kicsinyeinknek.
w Karácsonyra készülõdve pezseg az élet
intézményünkben. Hónap elején téli díszbe öltöztetjük
óvodánkat, és mézeskalácsot sütünk a gyermekekkel
közösen. December 12.-én bensõséges hangulatban
ünnepeljük a szeretet ünnepét, együtt díszítjük fel a fát,
majd Jézuska meghozza a várva-várt ajándékokat.
w December 17.-én nyílt napra hívjuk a szülõket, a már
hagyománnyá vált közös családi barkácsolásra.
Változatos technikákkal, különleges Karácsonyi
díszeket készítenek a szorgos kezek.
A közelgõ ünnepekre Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új
Esztendõt kíván,
az óvoda valamennyi dolgozója és gyermeke nevében:

Tóthné Dudás Anikó
Óvodavezetõ
A tészta hozzávalóiból kelt tésztát dagasztani, kelni
hagyni 0,5 óráig, majd téglalap alakúra nyújtani. Az
alábbi töltelékkel megrakni.
Töltelék:
1 kg vékonyra szeletelt alma héjával nyersen
Ízlés szerint fahéjas barna nádcukorral, pirított
mandulával megszórni, feltekerni, mint a bejglit,
felszeletelve a tepsibe rakni (szétnyílik, mint a rózsa) és
megsütni aranysárgára.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

