HOGY ISMÉT BENÉPESÜLJÖN

HEJŐKERESZTÚR
CSALÁDFÁJA

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
nevében tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a „Hogy ismét benépe-

süljön Hejőkeresztúr családfája”
című kiadvány olvasóit.

Isten hozta
Kedves Olvasó!
E néhány oldalon bepillantást nyújtunk Hejőkeresztúr életébe, – az itt folyó és a
jövőbe mutató tevékenységekbe –, melyekre büszkék az itt élő emberek, büszke
önkormányzatunk, büszkék az itt dolgozó szakemberek.
Kiadványunkban bemutatjuk Hejőkeresztúr kulturális és természeti értékeit, azokat
a jövőbe mutató törekvéseinket, programjainkat, melyek révén szándékaink szerint
képesek leszünk megállítani Hejőkeresztúr lakosságának csökkenését, elnéptelenedését
Hejőkeresztúr Önkormányzata sokat tesz a helyi közösségi élet fejlesztéséért, a
fenntartható foglalkoztatási lehetőségek létrehozásáért. Ezeket a célokat szolgálja
a „Hogy újra benépesüljön Hejőkeresztúr családfája” című program is, melyet az
Európai Unió által támogatott Új Széchenyi Terv TÁMOP-5.3.11-13/2 jelű pályázata
keretében, valósítottunk meg.
Meggyőződésem, hogy a program sikere a faluközösség sikere, számos közös
élmény, közösségi építkezés, ünnepek és hétköznapok gazdagították az itt élők
életét a program megvalósítása során, melyek jó alapot kínálnak a megkezdett
munka folytatásához, és hozzájáruljanak Hejőkeresztúr pozitív gazdasági, közösségi
és kulturális fejlődéséhez, jövőjéhez.
Tartsanak velünk!

Hejőkeresztúron!
Tegyünk egy virtuális sétát településünkön. Ismerkedjenek meg a Dél-Borsodi
Mezőség egyik emblematikus településével az 1060 fő lakta Hejőkeresztúrral. A
település kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Az M30-as autópálya
néhány perc alatt elérhető és vasút köti össze Miskolccal és Tiszaújvárossal.
A falu határában lévő kristály tiszta vizű kavicsbánya-tavak a vízisportok szerelmeseit vonzzák ide. Vitorlázók, széllovasok, vízisízők egyre népesebb tábora keresi fel
a települést. De a horgászok is szívesen látogatnak ide, mert a falut átszelő Hejőpatak és a helyi horgász egyesület által kezelt „Vasúti-tó” gazdag halállománnyal
dicsekedhet. .A kulturális turizmus kedvelői ne hagyják ki a görög katolikus templom
különleges ikonosztázát.
Azok, akik a rendezvényeket kedvelik, számos vonzó esemény részesei lehetnek
Hejőkeresztúron.
A két napos Hagyományok és Kultúrák Találkozóján a Keresztúr nevű települések
és a testvértelepülések vesznek részt a helyi közösségek mellett, de népszerűek a
horgászversenyek, főzőversenyek, a különböző generációk számára biztosított programok, és az Önkéntesek Napja rendezvényei, vagy a vizisportok köré szerveződő
attraktív bemutatók, vitorlás, vízisí és extrém sportrendezvények.

Mindenki jó valamiben!

Mindenki jó valamiben!

A Hejőkeresztúri Modell

A Hejőkeresztúri Modell

A hejőkeresztúri csodaiskola! Így aposztrofálják a IV. Béla Körzeti Általános Iskola több
mint 10 éve működő egyedülálló pedagógiai programját. A mára már „Hejőkeresztúri
Modell”-ként ismert módszer minden társadalmi rétegben élő gyermek számára
bizonyítottan eredményesen működik. Hatékonyan segíti a különböző szocializációs,
kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttműködési készségét, segít a gyermekek saját adottságainak, motiváltságának és céljainak megfelelő legmagasabb
szinten való megismerésében, fejlesztésében, sikerorientált, szakmai szempontból
megalapozott és eredményes.
A program nap, mint nap beigazolja a program üzenetét:
Mindenki jó valamiben!
A település lakossága és vezetése méltán büszke iskolája, pedagógusai, tanulói
eredményeire, arra, amelyet évente több mint négyszáz pedagógus, oktatási és
intézményvezető tanulmányoz az iskolánkban. Oktatási turizmus, vagy zarándoklat?
Igen, ez is Hejőkeresztúr!

A jó gyakorlat folytatódik!

Pro Lecsó Program
Bio – mintagazdaság program
Az iskolai program mellett fontos szempontnak tartjuk, hogy olyan pilot projektek
valósuljanak meg a településünkön, amelyek komplex módon mintaként szolgálhatnak
az itt élő lakosság felzárkóztatásában, átvéve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket
a hasonlóan elnéptelenedő települések sikeresen megvalósítottak.
A kísérleti jelleggel elindított Pro Lecsó program a zöldségtermelés – táplálkozás
– táplálkozástan – fenntartható fejlesztés – környezettudatos életmód – környezettudatos településfejlesztés témák köré építve terveink szerint olyan, hosszú távon
önmagát fenntartani képes mintagazdaságot eredményez, amely lehetővé teszi a
helyi lakosok közötti együttműködést, a felnőtt lakosság civil kapacitás-fejlesztését,
a munkanélküliség csökkentését. A program eredményeként létrejön a településen
egy piacképes, folyamatosan működő bio - zöldség termelési mintagazdaság, illetve
a résztvevők saját kertjeinek – organikus művelése.

Turizmusban is egyedülállót!

Extrém vizisportok
Hejőkeresztúrban
Sok település tekinti kitörési pontnak a turizmust, sokan keresik a turisztikai térképen
a helyüket, igyekeznek pozícionálni magukat kínálatukkal, egyediségükkel, keresve
egy-egy célcsoporti igényeit.
Hejőkeresztúr egyedit kínál az extrém vízi sportok kedvelőinek:
a településen több, mint 20 éve működő sportszervezetek vitorlásversenyeket,
vízisí futamokat, bajnokságot rendeznek
a wakeboard kedvelőinek egyedülálló sportolási lehetőséget biztosítanak kötélpályás vízi sportcentrumukban.
A település és a Dél-Borsodi Mezőség bejárható kerékpárral, a közelben Tiszaújváros
határában vezet az Eurovelo 11 nemzetközi kerékpártúra útvonal.

Mindenki jó valamiben!

Településfejlesztési projekt
Manapság sok település vezetését foglalkoztatja, hogy hogyan tudják megállítani
a településük elnéptelenedését. Milyen jövőképet tudnak kínálni a helyben élő
fiatalok számára? Ezek a legfontosabb feladatok mi településünk, Hejőkeresztúr
megmaradásával, fejlődésével, a sok éve tapasztalható elvándorlás visszafordításával,
megszüntetésével kapcsolatosan.

A település megtartóereje
A helyi képviselőtestület minden lehetőséget megragad, hogy a település megtartóereje növekedjen, erősödjön. Az itt élő emberek, családok és gyermekek megélhetését, jövőjét, az ehhez szükséges infrastruktúrát és kulturális, közösségi hátteret
megteremtse, biztosítsa. Ezekre a célokra építjük településfejlesztési projektjeinket,
felhasználva és továbbfejlesztve a már sikeres modelleket, jó gyakorlatokat.

A „Hejőkeresztúri Modell” a lakosság szolgálatában
A Hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola három elem köré szervezi tevékenységét:
Komplex Instrukciós Program
Logikai Táblajáték Program
Generációk Közötti Párbeszéd Program
Az iskola „Hejőkeresztúri Modell”-je két területen, a logikai táblajátékokon és a
generációkat megmozgató programján keresztül kínál közösségépítő, illetve
tapasztalatátadási lehetőséget a község lakossága felé úgy, hogy abban minden
korosztály örömét lelheti.

A logikai táblajáték jó terepe lehet a szabadidő tartalmas eltöltésének, ahol a felnőttek a gyerekek segítségével megismerhetik a különböző táblajátékokat, együtt
gondolkodhatnak, játszhatnak. A gyerekeken keresztül a szülők, nagyszülők, rokonok,
barátok, és ismerősök a megszólítottak erre a közös szellemi és lelki tevékenységre.
A szociális kompetenciák fejlesztését nagymértékben segítő generációk közötti
párbeszéd programban nem csak a szülők, rokonok, hanem a falu felnőtt lakossága is aktív szerepet vállalhat a tapasztalatok átadásában, a fiatalabb korosztály
tanításában. Cél az egymástól - tanulás, a kapcsolatépítés, a hagyományápolás és
a jövő tervezése, amely nem képzelhető el a párbeszédben résztvevők kölcsönös
együttműködése és tudásátadása nélkül.
A másik pillér a „PRO Lecsó” program, amely a zöldségtermelés – táplálkozás – táplálkozástan – fenntartható fejlesztés – környezettudatos életmód – környezettudatos
településfejlesztés témák köré építve olyan, hosszú távon önmagát fenntartani képes
mintagazdaságot eredményez, amely lehetővé teszi a roma és nem roma lakosság
közötti együttműködést, valamint a felnőtt lakosság civil kapacitás-fejlesztését, a
munkanélküliség csökkentését. A programot szakmai partnerünkkel, a Pillangó
Fejlesztésekkel (bővebb információ: www.bffd.hu) együttműködve valósítjuk meg.
Hejőkeresztúr Önkormányzata minden lehetőséget megragad a település fejlesztése, és az itt élő emberek életminőségének javítása érdekében. Egy olyan élhető
környezetet, szociális és kulturális hátteret kívánunk létrehozni az itt élők közösségének aktív közreműködésével, amely által valóban benépesülhet Hejőkeresztúr
családfája és a Hejőkeresztúri Modell kiteljesedhet a település egészére.

www.hejokeresztur.hu
„Hogy ismét benépesüljön
Hejőkeresztúr családfája”
TÁMOP-5.3.11-13/2
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