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Tisztelt Hejőkeresztúri Polgárok!

Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás erejével képesek vagyunk az akadá-
lyok ellenére is építő munkába fogni. Az önkormányzati ciklus éveiben egy komoly, 
átgondolt fejlődési pályára sikerült állítani településünket. Az irányok meghatározása 
a képviselő-testülettel, intézményvezetőkkel és Önökkel közösen történt, így eredmé-
nyes és jól felépített fejlesztési időszakon túlmenően, igyekeztünk egy biztos jövőképet 
felállítani az itt élők számára. Ehhez hitünk szerint elengedhetetlen a közösség építése, 
a párbeszéd és az együttműködés.

Elmondhatjuk, hogy a beszámolónkban összefoglalt fejlesztésekkel nem csak az in-
frastruktúrát érintően, hanem Hejőkeresztúr életének szinte minden területén igyekez-
tünk hatékonyabb együttműködést elősegíteni. Ez adott alapot ahhoz, hogy legyen erőnk 
a kitűzött céljaink megvalósításához. 

Büszkén mondhatjuk el, hogy az itt élők közül nagyon sokan csatlakoztak ehhez az össze-
fogáshoz, és véleményükkel, visszajelzéseikkel segítették a közös munkát. Köszönet érte, 
hogy hétköznapi gondjaik mellett támogatták közös programjainkat, célkitűzéseinket. 
Ezt kérjük a jövőben is. Örömmel látjuk, hogy magunk és gyermekeink számára mind-
annyian igyekszünk egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövő érdekében tenni. 

A fejlesztésekbe fektetett sok energiával és munkával sikerült elérnünk, hogy 
Hejőkeresztúr az elkövetkező években egyre sikeresebb lehessen. Kérjük, hogy vegyenek 
részt minél többen a közös elhatározásokban, a közösség életében.

Az Önök bizalmából volt módunk 2010-2014 közötti időszakban önkormányzati 
munkánkat végezni. 

 „Egynek mindent nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen”

 Gróf Széchenyi István 

„Biztonságos fejlődés”
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Hejőkeresztúr Önkormányzatának képviselő-testülete Önökért dolgozott: 
Demeterné Zeleni enikő polgármester, répási BaláZs alpolgármester,  
Barna lásZló, Gátiné karDos ZsuZsanna, HortoBáGyi GyörGy, németH Viktor, 
sZilVási emil képviselők. 

S zéleskörű összefogás
A négy év alatt számos rendezvényt, programot, eseményt valósítottunk meg közösen a falu 
lakosságával, civilekkel, egyházakkal, intézményekkel: Falunapok, Szüreti felvonulások, sze-
métszedések, Falu karácsonya, Hősök napja, közös főzőversenyek, kiállítások régi tárgyak 
fotók, receptek gyűjtése, „Kis Falunk Hejőkeresztúr Emlékezése és Vallomásai„ kiadvány elju-
tott minden családhoz, Trianon emlékmű avatás, megemlékezések, Dalostalálkozók „Hogy 
ismét benépesüljön Hejőkeresztúr családfája” projekt megvalósítása. 

Hagyományaink ápolása
Nemzeti ünnepeink, Keresztúr Nevű Települések találkozóin való részvétel, 2012-ben a 
Keresztúri Szövetség Diáktalálkozójának rendezése, testvértelepülési kapcsolatok ápolása, 
egyházi és nemzetiségi rendezvények segítése. Hagyományossá váló rendezvények szervezése.
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Fejlesztések, környezetvédelem
» ÉMOP-os pályázat keretében az Ady, Arany, Deák, Állomás utak felújítása, közvilágítás 

korszerűsítése, Közösségi Ház korszerűsítése. 
» „Hogy ismét benépesüljön Hejőkeresztúr családfája” TÁMOP-os pályázat megvalósítása 

folyamatban van,
» Játszótér felújítása
» Kültéri kondieszközök telepítése folyamatban
» Ágaprító gép beszerzése folyamatban
» Iskolai könyvtár fejlesztés
» Interaktív táblák és számítógépek informatikai fejlesztés az iskolában
» Kulturális rendezvények támogatása
» Információs terminál létesítése
» Regionális vízminőség javítás Hejőkeresztúron folyamatban van
» Helyi hulladéklerakó rekultivációja folyamatban van
» Hejő-patak rekonstrukciója 
» Komposztáló edények osztása, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.
» Önerős fejlesztések: kátyúzás a település önkormányzati útjain, Kossuth és Rákóczi utak 

karbantartása, Petőfi út vízelvezetésének elvégzése közútkezelő segítségével, Temető úti  
leromlott ingatlanok megvásárlása, szolgálati lakások karbantartása, életveszélyessé vált 
fák kivágása, konyha és óvoda higiéniai feltételeinek javítása TVK Alapítvány segítsé-
gével, Közösségi Ház kulturált berendezésének biztosítása.

Működési támogatások 
Az önkormányzat kötelező feladataihoz szükséges források kiegészítéseként működési tá-
mogatásokban részesültünk: közfoglalkoztatás, étkeztetés, adósságkonszolidációból kimaradt 
települések támogatása, működési kiegészítő támogatások révén.
A négy év alatt mindösszesen kb. 566.000.000,- Ft plusz forráshoz jutott Hejőkeresztúr. 
Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat működéséhez és fejlesztéseihez nyújtott uniós és hazai 
források, valamint az Önök befizetett adóforintjai a település javára hasznosultak. 

Köszönjük!

Emberközpontú intézmények, település 
» Önkormányzati segélyezés rendszere
» Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat
» Idősek megbecsülése (nyugdíjas klub támogatása, idősek délutánja, kirándulások, idősek 

védelme)
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» Szociális étkeztetés, gondozás, gyermekvédelem biztosítása,
» Élelmiszersegély osztás megszervezése a Katolikus Karitasszal és a Nagycsaládosok  

Egyesületével karöltve. 
» Sókabin kialakítása, angol nyelv és tánc biztosítása az óvodában
» Körzeti rendőri megbízotti rendszer támogatása a közbiztonság, az áldozatvédelem érdekében
» Rendőrséggel közösen szervezett gyermeknapok az iskolában, sulirendőr működése
» Közösségi vegyszermentes kertművelés beindítása (prolecso program)
» Közérdekű (pénzbűntetések kiváltása munkával), diákmunka, érettségihez szükséges 

önkéntes munka szervezése

» Civil szervezetek, kultúra támogatása

Ésszerű gazdálkodás
2010. éVi költséGVetési aDatok: 
A képviselő-testület a 2010. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását 327.284 e Ft bevétellel 
és 311.313 e Ft kiadással állapította meg, melyből állam által biztosított forrás 168.153 e Ft. 
A fennmaradó tétel tartalmazza a személyi jövedelemadó bevételeket, helyi adó bevételeket, 
működési bevételeket, pályázott működési támogatásokat.
A közösen fenntartott oktatási intézmény működtetésén túl a község üzemeltetésére, intéz-
mények működtetésére, civil szervezetek támogatására, szociális és egészségügyi ellátásra és 
fejlesztések önerejére fordítottuk.  
Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 16.908 e Ft volt az év végére, mely feladattal 
terhelt, azaz a következő évben került felhasználásra. 

2011 éVi költséGVetési aDatok: 
A képviselő-testület a 2011. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását 316.445 e Ft bevétellel 
és 294.507 e Ft kiadással állapította meg, melyből állam által biztosított forrás 146.330 e Ft. 
A fennmaradó tétel tartalmazza a személyi jövedelemadó bevételeket, helyi adóbevételeket, 
működési bevételeket, pályázott működési, valamint fejlesztési támogatásokat. Ezekből a 
bevételi forrásokból üzemeltettük az oktatási, egészségügyi, szociális, intézményeinket, bizto-
sítva községünk zavartalan működését.
Az évben pályázott támogatásból megvalósult fejlesztések: játszótér, internetes terminál, isko-
lai informatikai fejlesztés.
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2012 éVi költséGVetési aDatok:
A képviselő-testület a 2012. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását 393.154 e Ft költségve-
tési bevétellel és 357.537 e Ft költségvetési kiadással és 32.654 e Ft helyesbített pénzmarad-
vánnyal hagyta jóvá, melyből állam által biztosított forrás 155.227 e Ft.  A fennmaradó tétel 
tartalmazza a személyi jövedelemadó bevételeket, helyi adó bevételeket, működési bevételeket, 
pályázott működési támogatásokat. Ezekből a bevételi forrásokból üzemeltettük az oktatási, 
egészségügyi, szociális, intézményeinket, biztosítva községünk zavartalan működését.

Pályázati támogatásból megvalósult fejlesztés: Hejő patak rekonstrukciója.

2013. éVi költséGVetési aDatok:
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 239.545 
e Ft költségvetési bevétellel, 215.029 e Ft költségvetési kiadással, 22.703 e Ft helyesbített 
maradvánnyal hagyta jóvá. Az állami normatív bevételek helyett ebben az évben feladatfi-
nanszírozás lépett életbe, valamint az intézményi átalakítások miatt a közös önkormányzati 
hivatal és az óvoda fenntartása maradt az önkormányzatoknál. A járások megalakulásával 
is átalakult a feladatrendszer. A hejőkeresztúri és szakáldi iskola a (KLIK) állami fenntar-
tásba került. Ezért az önkormányzat bevételi és kiadási számai jelentősen csökkentek, de a 
megmaradt kötelező feladatokat forráshiányosan kellett működtetni. 

Állam által biztosított forrás 80.841 e Ft, elvonásra került a személyi jövedelemadó teljes 
összege, a beszedett gépjárműadó 60 %-a. Az önkormányzat ebben az évben vezette be a 
magánszemélyek kommunális adóját, mert a működtetéshez szükségessé vált saját bevéte-
leinek növelése. 

A hiányzó bevételeket az iparűzési adóból, a gépjárműadó 40 %-ából, a kommunális adó 
bevételekből és működési bevételekből és pályázati támogatásokból biztosítottuk. 

Az önkormányzatnál oktatási intézményként az óvoda maradt kötelező feladatként. A ko-
rábban felsorolt községüzemeltetési feladatokat továbbra is biztosítottuk a szűkös pénzügyi 
kereteink ellenére. 

A négy lezárt év számszerű adataiból látható, hogy önkormányzatunk a mindenkori állami 
és egyéb források felkutatásával adók, tartozások behajtásával a változó körülményekhez 
igazodva folyamatosan és átgondoltan gazdálkodott, felkészülve a következő időszakok ki-
hívásaira. Hejőkeresztúr pénzügyi stabilitása biztosított volt úgy, hogy az országosan ismert 
eladósodott önkormányzatokkal ellentétben Hejőkeresztúr nem halmozott fel sem működésre, 
sem fejlesztésekre adósságot. Ezért 2014 évben 20 millió forint fejlesztési támogatásban része-
sültünk az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok támogatásából, melyből 
a régi, elavult községháza épületét újítjuk fel I. ütemben. a későbbi támogatási pénzekből 
kívánjuk az épület teljes felújítását megvalósítani. 

Á tszervezések, intézményi átalakítások
2012. volt a nagy intézményi átszervezések éve: A körjegyzőség átalakult Hejőbábai Közös 
Önkormányzati hivatallá, melynek Hejőkeresztúri Kirendeltsége továbbra is a községházában 
működik három köztisztviselővel, valamint a korkedvezményes nyugdíjba vonult két kollega 
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az önkormányzat működését segíti munkájával. A jegyző heti két alkalommal látja el fela-
datait kirendeltségünkön. Több ügy intézése átkerült a tiszaújvárosi Járási Hivatalba és  
a hejőbábai hivatalba. 

A Hejőkeresztúr-Hejőszalonta-Szakáld Intézményfenntartó Társulás jogutód nélkül szűnt 
meg, így a szakáldi és hejőkeresztúri iskola állami fenntartásba került, a hejőkeresztúri,  
a hejőszalontai, és a szakáldi óvoda azon önkormányzat fenntartásába, ahol található.

Megszűnt a Tiszaújvárosi Kistérségi Társulás. A házi jelzőrendszeres segítségnyújtás és a 
községi könyvtári feladatok ellátására megállapodást kötöttünk. Megalakult a Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal. 

A szervezeti és működési átalakítások nagy odafigyelést, rengeteg adatszolgáltatást, soro-
zatos döntéseket igényeltek. Köszönet mindenkinek, aki részt vett az átalakítások lebonyolí-
tásában. 

K  özfoglalkoztatás szervezése
Közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott foglalkoztatás, amely-
nek az a célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza – illetve bekerüljön az elsődleges 
munkaerő piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy 
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése 
hosszú ideig eredménytelen. 
Az önkormányzatok tekintetében a közfoglalkoztatás egyfelől a szociálpolitika eszköze – jöve-
delemhez juttatni a segélyből élőket, biztosítva ezzel megélhetésüket, másrészt olyan feladatok 
ellátása, ami ennek hiányában más módon (karbantartó, ellátó szervezet) költségesebben 
történhetne.
A közfoglalkoztatásban elsősorban az önkormányzattól foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak, kisebb mértékben az egyéb munkanélkülieket vonjuk be. Hejőkeresztúrban átlagosan 
50-55 fő támogatásra jogosult van és éves szinten 30-40 fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani. 
A Munkaügyi Központ a bér- és járulék költségek 75-100 %-át támogatja, pl. 2014. évben  
eddig 7 millió forintot kaptunk ilyen célra, de 2013. évben 12 millió forintot meghaladó összeget 
tudtunk közfoglalkoztatásra fordítani. 
A munkák tervezésekor figyelemmel kell lennünk az elvégzendő feladat és a rendelkezésre álló 
munkaerő képzettségének, képességének, motiváltságának az összehangolására. 
A közfoglalkoztatás keretében elvégzett munka döntő részét képezi a közterületek gyommente-
sítésére, parkosítására, szükség szerint az intézmények kisebb javítását, karbantartását is 
elvégezzük, pl. konyha és kiszolgáló helyiségek festése. Az idén az óvoda festése és burkolatok 
készítésére került sor. 
Évek óta végezzük a görög katolikus templom környékének és a temetőnek a kaszálását. 
Felújítjuk, javítjuk a kihelyezett táblákat, közterületi kukákat, tisztán tartjuk és javítjuk a 
játszótér eszközeit. Lefestettük mindkét székelykaput, rendben tartjuk a buszvárót és a vasúti 
sorompó környékét. Évente legalább egy alkalommal lekaszáljuk a kiserdőt, szükség szerint 
csapadékvíz elvezető csatornát készítünk. Az iskolai étkezőbe kiszállítjuk a háromszori ét-
kezést, és helyben szolgáljuk fel.



8

Hejőkeresztúri Gesztenyéskert Óvoda  

A Közoktatási és a Köznevelési törvény értelmében és az Országos Alapprogrammal összhang-
ban, mint nevelési intézmény, a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelését végezzük. Tevékenysé-
günkkel a gyermeki személyiség kibontakoztatását, fejlődését segítjük az életkori és az egyéni 
sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Célunk, hogy a tudatosan tervezett és szervezett 
nevelési helyzetekben való fejlődés eredményeként képessé váljanak gyermekeink az iskolai 
tanulásra. A családi nevelés értékeire építünk, a szülőt nevelőtársnak tekintjük.

Óvodánk egycsoportos osztatlan óvoda. Felvehető gyermeklétszám 30 fő.

Az óvoda eszköz és anyag ellátottsága jó. A gyermekek napi gondozása, nevelése 2 teremben 
történik. Az egyik a foglalkoztató, a másik az étkező és tornaszoba

Mindkét csoportszoba esztétikus, barátságos. A dekoráció, a berendezés az óvónők ízlését 
tükrözik, ezáltal a gyermekek és felnőttek számára óvodánk otthonos, tiszta, hangulatos.

A gyermekek étkeztetése a helyi konyhából történik. Az étel mennyisége és minősége megfelelő. 
A konyha vezetésével és a dolgozóival jó a kapcsolatunk.

Az óvoda állandó résztvevője volt a települési rendezvényeknek is, (Március 15,  
Falunap, Idősek délutánja, Nagycsaládos karácsony) ahol színvonalas előadásokkal színe-
sítettük a programokat.

» Minden évben megrendezésre került: Télapó, Farsang, Karácsony, Egészségnap, Anyák 
Napja, Gyermeknap Évzáró.

» „Barkácsolás az ünnepek jegyében” (Karácsony) „Adventi Készülődés” – Húsvét szervez-
tünk az óvodánkban, ahol a szülő-gyermek-óvodapedagógus közösen készített különböző 
eszközöket, ünnepi díszeket.
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Külső intézmény, egyház által szervezett foglalkozások: logopédia, fejlesztő pedagógia, hit-
tan, gyermektánc oktatás.

Külső kapcsolataink tartalmasak, jól működnek: 

Fenntartó Önkormányzattal, Az általános iskolával, Védőnővel, Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójával, Önkormányzati Konyhával, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálattal.

Az elmúlt négy év fejlesztései: Csoportszoba, öltöző, mosdó festése, bojler felszerelése a  
gyermek mosdóba, parketta csiszolás, festés, fektetőágyak cseréje, bejárati ajtó cseréje, udvari 
játékok felújítása, sókabin-homokozó kiépítése

                                                                         Gátiné Kardos Zsuzsa 
óvodavezető
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Hejőkeresztúr fejlődéséért díjazottak

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata díjat alapított azon személyek részére, akik vagy az 
adott évben, vagy egész életük munkájával maradandót tettek, vagy alkottak településünk 
fejlődése érdekében. 
2011. évben Répási Balázs Hejőkeresztúrért Éves Díjban részesült. 
2012. évben Veres Béláné és Simon Balázsné Hejőkeresztúrért Életmű Díjban részesültek.
2013. évben Hornyákné Szekeres Erzsébet Hejőkeresztúrért Életmű Díjban  
(posztumusz) részesült.

IV. Béla Általános Iskola 

A hejőkeresztúri iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek.  
Az iskola tanulói létszáma már évek óta 220 körül mozog. A tanulók közötti szocializáltság-
beli és tudásszintben megmutatkozó heterogenitásból az iskola előnyt kovácsol, amelynek 
eredményeképpen lehetőség adódik a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt.
Az iskola a Miskolci Egyetem bázisintézménye, Géniusz tehetségpont és a Komplex Instruk-
ciós Program vezető iskolája.
Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, 
amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus 
hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola 
közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Felada-
tunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésün-
ket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. 
Az iskola célja, hogy az eredményes oktató-nevelő munka szolgálatába állítsa az egyéni 
bánásmód különböző formáit, úgy a tehetséges, mint a felzárkóztatást igénylő gyermekeknél. 
Arra törekednünk, hogy minden gyermek a neki megfelelő oktatásban és nevelésben része-
süljön. Cél, hogy a hejőkeresztúri általános iskolában a gyerekek optimista életszemléletű, 
egymásra odafigyelő, toleráns, az új iránt fogékony, a természetes környezetet védő, a nemzeti 
és helyi hagyományokat ápoló, szilárd ismeretekkel rendelkező fiatalokká váljanak. 

Az intézmény három program köré szervezi tevékenységét:
» A heterogén tanulói csoport kezelésére alkalmas Komplex Instrukciós Program 
» Logikai és táblajáték-foglalkozások
» A szülőkkel történő együttműködést célzó Generációk Közötti Párbeszéd Program

Az iskola 2013-tól a KLIK Tiszaújvárosi Tankerületéhez tartozik, amelynek egyik előnye, 
hogy az ország összes iskolájához hasonló támogatásban részesül, ezzel faragva le a hátrányt, 
amely a korábban a beiskolázási körzethez tartozó fenntartók egyre szűkösebb anyagi körül-
ményéből adódott. A KLIK-hez tartozás nem akadálya a korábbi fenntartókkal való har-
monikus kapcsolat továbbvitelének, a települések életében való aktív részvételnek.

                                                                         Kovácsné dr. Nagy Emese 
intézményvezető

3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.
Telefon/fax: 46/391 222 • E-mail: infopont@borsodweb.hu
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R oma Nemzetiségi Önkormányzat
A 2010. évi önkormányzati választáson a roma nemzetiségi önkormányzat 4 fővel került 
megválasztásra. A választást követően e testület az alábbi módon állt fel: Hankó Tivadar 
elnök, Algács Zoltánné elnökhelyettes,  Budai László, Irhás Kálmán képviselők.

A roma nemzetiségi önkormányzat az első lehetőségtől – 1994 évtől – folyamatosan tevékeny-
kedett, ötödik ciklusát teljesítette.

Tevékenységnek fő alapelve a roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése, a kultúránk 
ápolása, megőrzése, roma családok segítése.

Az állami költségvetéstől kapott támogatást valamint feladatalapú támogatásainkat mind  
a fenti célokra fordítottuk: az általános iskolások tankönyv támogatása, jó tanulók juta-
lomban részesítések, kirándulások finanszírozása, ösztöndíj pályázatokhoz ajánlások Cinka 
Panna, MACIKA és Útravaló program.

 A feladatalapú támogatáson elnyert pénzeket – amióta ilyen támogatási forma van – mindig 
a roma középiskolás diákok egyszeri beiskolázási támogatására fordítottuk. 

Legutóbb 2014 évben a Hejőszalontai és Hejőkeresztúri Önkormányzatokkal közösen finan-
szíroztuk a Balatonfüredi táborozásra utazók útiköltségeit, ez 45 főt érintett.

Részt vettünk és támogattuk a helyi önkormányzat rendezvényeit. Együttműködési megálla-
podásunk van a Tiszaújvárosi Rendőrséggel, a helyi önkormányzattal, és helyi intézmények-
kel, valamint civil szervezetekkel.

Testületünk munkájának elismeréseként 2014 évben az Oktatási Minisztériumtól jutalom-
ként 7 gyermek és egy nevelő 10 napos európai turnén való részvételre nyerünk teljes támoga-
tást (Svájc, Franciaország)

Az önkormányzat megalakulása óta minden évben karácsonykor vásárlási utalványt ad  
a roma családoknak, valamint mikulás-csomagot minden 14 év alatti gyermek részére.

Az új választási törvény feltételeinek nem teljesítése – kevesen vallották e nemzetiséghez 
tartozónak magukat a 2011-es népszámláláson (nem voltunk 25-en) – miatt Hejőkeresztúr 
településen 2014 évben nem lesz roma nemzetiségi önkormányzati választás. 

Hankó Tivadar  
elnök

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata nevében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat koráb-
ban Cigány Kisebbségi Önkormányzat kimagasló működéséért, az oktatási intézményekkel, 
a rendőrséggel és az önkormányzattal folytatott sikeres együttműködéséért elismerésemet és 
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köszönetemet fejezem ki. Külön köszönöm Hankó Tivadar elnök úrnak a roma fiatalokért 
végzett következetes és áldozatos munkáját, melyet minisztériumi szinten is elismernek, ezzel 
nagyban hozzájárult Hejőkeresztúr elismertségéhez. 

Demeterné Zeleni Enikő  
polgármester

R uszin Nemzetiségi Önkormányzat

A 2010. évi választási szabályok négy fős képviselő-testület alakítását tették lehetővé.  
A szavazók akaratából a Kiss Imréné; Jónáné Molnár Erika; Kiss Bertalan; Hatrágyi László 
összetételű képviselő testület kezdhette meg munkáját. A régi és új tagok nagy elszántsággal 
vetették magukat bele a közösségi munkába.

2011 tavaszán egy farsangi vacsorára hívta a képviselő testület a ruszin identitásukat felvál-
laló hejőkeresztúriakat és a környékbeli ruszin nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. 

A pályázati rendszer teljes átalakítása nehezebbé tette pályázati pénzek elnyerését, ezért a 
nemzetiségi önkormányzatunk csak a normatív és az esetenként megítélt feladatalapú tá-
mogatásokra számíthatott.

A települési önkormányzat tagjaival jó kapcsolat alakult ki, ami a közös falunapi rendezvé-
nyeken nagyon markánsan megmutatkozott. Rendszeresen biztosított volt a nemzetiségi önkor- 
mányzat kulturális fellépőinek bemutatkozása. 

Nemzetiségi Önkormányzatunk igyekezett minden évben a település minden lakója számára 
hozzáférhető egynapos kirándulásokat szervezni. A kirándulások szervezésében többször 
segített a természetjárók baráti köre. Egy-egy ilyen kirándulás alkalmával jutottunk el 
Cserépfalu, Bogács, Noszvaj a Bükki borvidék pincéibe. Más alkalommal éppen ellenkező 
irányba indulva Abaúj nevezetes településeit látogattuk meg: Vizsoly, Boldogkőváralja,  
Regéc. Egy másik év őszén Mátraverebély-Szentkúton a kegytemplomot, Tar határában Kőrösi 
Csoma Sándor Emlékparkját látogattuk meg. Az idei év májusában több ruszin nemzetiségi 
önkormányzat összefogásával, Budapestre a Ruszin Nemzeti Ünnep rendezvényeire utazhat-
tunk. Több éve már, hogy egy pár hejőkeresztúri iskolásnak a ruszin hagyományőrző és nyelvi 
táborokban üdülési lehetőséget tudunk biztosítani.

 A 2011 évi népszámlálási adatok eredményének köszönhetően Hejőkeresztúrban az idei 
önkormányzati választásokon is megválasztható a ruszin nemzetiségi képviselő testület.

A választáson csak a szeptember 26.-ig regisztrált nemzetiségi választópolgárok szavaz- 
hatnak. A települési nemzetiségi jelöltek a választási törvény előírásai alapján csak 
jelölőszervezet ajánlásával kerülhetnek fel a listára. A Mi esetünkben ez a jelölő szervezet  
a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége rövidítve MROSZ. Ezt azért  
fontos kihangsúlyozni, mert az idei évtől megszűnt a felmenő jellegű elektori választás.  
Minden regisztrált ruszin nemzetiségi választó szavazhat a települési három képviselőre va-
lamint a BAZ megyei területi listára és az országos listára. Itt lép képbe a MROSZ, mivel 
minket a települési képviselőket ez a szervezet ajánlott. Mi pedig szavazzunk az Ő listáira.

Köszönjük szépen az eddigi bizalmat, az újonnan alakuló testület nevében ígérjük, hogy az 
elkövetkező időkben is igyekszünk a bizalmat megőrizni.

                                                                                                 Hatrágyi László  
elnök
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C ivil szervezetek és önkormányzat együttműködése

FITT Kulturális és Táncsport Egyesület 
Az elmúlt 4 éves ciklus során az Egyesület együttműködése folyamatos volt az Önkormány-
zattal és Intézményeivel. Az általános iskolában folyó oktatásban folyamatosan részt vettünk. 
Ezt tükrözi a két nyertes projektünk, TÁMOP-3.2.11. és TÁMOP -3.2.13 támogatási  
konstrukció formájában. Mindkét projekt esetében táncoktatást bonyolítottunk le az isko-
lában, az Önkormányzat segítségével és hozzájárulásával. Az Önkormányzat és Polgár-
mester Asszony segítségével a megváltozott fenntartói viszonyok között is tovább vittük a már 
megkezdett projektet.

Az együttműködés kulturális téren is megvalósult. Az Önkormányzat nagy szeretettel lát-
ja és hívja az Egyesület csoportjait a különböző önkormányzati rendezvényeken (Falunap, 
Bálok, Állami Ünnepek, Tónap stb.) és egyéb, a településen megvalósuló eseményeken.  
A táncos gyermekek szívesen tesznek eleget a felkérésnek és nagy örömmel mutatják be tudá-
sukat szülőfalujukban.

További együttműködésre is sor került a két szervezet között a 2014-es évben. Az Önkor-
mányzat támogatási politikájának megfelelően pénzösszeggel támogatta az Egyesület verseny- 
zési tevékenységét. A tánccsoport – melynek hejőkeresztúri tagjai is vannak – ebben az évben 
kijutott Székelyudvarhelyre a Magyar Látványtánc Szövetség által szervezett Látványtánc 
Európa Bajnokságra. Az Önkormányzat 30.000.- forint pénzösszeggel járult hozzá a gyer-
mekek utaztatásához, ami nagy segítség volt a csoportnak, ugyanis tagjai több esetben is 
hátrányba kerültek a tehetősebb szülők gyermekeivel szemben. A támogatási szerződésnek 
megfelelően szabályszerűen használtuk fel a kapott támogatást, amelynek eredményeképpen 
Európa Bajnoki ezüst éremmel térhetett haza a csoport.

Az elmúlt négy évben a két intézmény együttműködése sikeres volt, remélhetőleg Hejőkeresztúr 
Község lakosai is így értékelik az elvégzett munkát. Ezúton köszönjük meg a ránk fordított 
figyelmet és a nyújtott támogatásokat.

Bárdos István 
elnök

A Hejőmenti Horgász Egyesület
A Hejőmenti Horgász Egyesület 2001. évben alakult 11 taggal. Az egyesület akkor még víz-
területtel nem, csupán MOHOSZ tagsággal rendelkezett. 

2004–ben az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek köszönhetően megvételre 
került a Hejőkeresztúr külterületén található u.n. „vasúti bányató”. A taglétszám innentől 
ugrásszerűen növekedett, és jelenleg 74 felnőtt, 3 ifjúsági és 15 gyermek tagunk van. 

Működési költségeink tekintélyes hányadát, a kapott támogatásokból (Önkormányzati  
támogatás és képviselői tiszteletdíj felajánlás) fedezzük. Az elmúlt ciklusban több százezer 
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forintos pénzbeli hozzájárulást kaptunk, melynek nagy részét haltelepítésre fordítottuk.

Kapcsolatunk a Hejőkeresztúr Községi Önkormányzattal évről-évre egyre szorosabb lett, 
így bátran kijelenthetem, hogy mára egy nagyon jól működő munkakapcsolatot ápolunk.  
Az elmúlt években számos alkalommal kölcsönösen segítettük egymást a rendezvényeink le-
bonyolításában, valamint 2014- ben a „Hogy ismét benépesüljön Hejőkeresztúr családfája” 
pályázat konzorciumi tagja is vagyunk.

Továbbra is bízunk a Hejőkeresztúri Községi Önkormányzattal, és a Képviselő-testülettel 
való sikeres együttműködésben.

   Szabó Károly  
elnök

Hejőkeresztúri Nagycsaládosok Egyesülete
2011-2014. augusztusáig 882.000,-Ft tagdíj és pályázati bevételekből, az önkormányzat 
képviselői felajánlások terhére 1.015.000,- Ft nyújtott támogatásból gazdálkodtunk és a 
következő programot valósítottuk meg:  

2011: Emőd majális, akadályversenyen vettünk részt, táncház az iskolában szülők napján,

Régiós családi nap Debrecenben Nagyerdő, Békás-tó, Falunapon főzőverseny, első helyezést ért 
el a nagycsaládos csapat, „Hejősokadalom” családi nap a tóparton, Emőd és Taktaharkány 
egyesületei részvételével. 220 főre főztünk, a diósgyőri alkotóházból kézműves mesterek taní-
tották a gyerekeket a gyöngyfűzés, nemezelés, bőrözés rejtelmeire. Kutyás rendőr bemutató 
valamint habparti volt a program, Észak-Magyarország legerősebb rendőre verseny pedig 
délután. Erre a rendezvényre  NOE pályázaton pénzt nyertünk, karácsonyi műsor és aján-
dékcsomag, /42 család, 3.000 Ft értékű csomagot kapott/.

2012: Emőd majális, akadályverseny, táncház az iskolában szülők napján, vakációzáró 
vetélkedő az iskolával közösen, Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld gyermekei, valamint 
az emődi és taktaharkányi egyesület gyermekei állomásokon mérték össze erejüket, őszi ta-
lálkozó Gyulán, 25 éves NOE jubileumi rendezvénye, külön busszal mentünk, erre szintén 
pályázati pénzünk volt, karácsonyi műsor, 41x 3000 Ft ajándékcsomag.

2013: Regionális családi nap Miskolc, Majális-park, 10 éve alakultunk, szülinapos családi 
vakációzáró. Szülő a gyermekeikkel együtt versenyeztek az akadályversenyen, ünnepi töltött 
káposzta, somlói galuska ebédre és rengeteg ajándék, kirándulás Esztergomba, Esztör Na-
pok és a Duna múzeum látogatása, karácsonyi műsor, 43X 3.000-Ft ajándékcsomag.

 2014: A rendezvényeken részvétel, első NOE fesztivál Budapest, Vasúttörténeti Múzeum, 
különvonattal 80 fő részvételével, ezen kívül adományok szétosztása melyet a régiós központ-
tól kapunk, valamint ruhagyűjtés és szétosztás, naplófőkönyv vezetése, beszámolók készítése 
a NOE, a Régiós titkárság és az Önkormányzat felé.

 Dudásné Fejér Márta  
elnök
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Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány 
A Hejőkeresztúri Iskolásokért alapítvány fő célkitűzése az iskoláskorú gyermekek, tanköteles 
fiatalok nevelésével, oktatásával összefüggő tevékenységek segítése, előmozdítása, különös 
tekintettel a: tehetséggondozásra, hátrányos helyzetű gyerekek  felzárkóztatására, képesség-
fejlesztésre, kulturális tevékenységre, szabadidő és sport tevékenységre, egészséges életmód-
nevelésre és az oktatásra.

A fenti célkitűzések elérésére az Alapítvány az alábbi tevékenységekhez kapott támogatást a 
Hejőkeresztúri Önkormányzattól: táblajátékos versenyre nevezés, autóbusz bérlése, díjazás, 
nevezési díj, erősítő mikrofonok vásárlása, Go országos verseny nevezési díja 2010-2013 
évekre összesen 843.000,- Ft. összegben.

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2013. évben sikeresen pályázott az Elnéptelenedő 
települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása (TAMOP-5.3.11-
13/2-2013-0017) című pályázati kiíráson, amely projektet részben a „Hejőkeresztúri 
Iskolásokért Alapítvánnyal” alkotott Konzorcium keretében valósít meg. A projekt célja 
Hejőkeresztúron olyan komplex szemléletű pilot projektet megvalósítani, amely mintaként 
szolgálhat a hasonló, elnéptelenedő területek felzárkóztatásában. Hejőkeresztúr közösségé-
ben rejlő erő kihasználásával cél a helyi társadalom és a település kapacitásfejlesztése, a 
település élhetővé, szerethetővé tétele. Ehhez a törekvéshez járul hozzá az Alapítvány az 
alábbi programok megszervezésével:

1.  A falu értelmiségi rétegének megszólítása, igényeik és lehetőségeik feltérképezése.

2. A vállalkozói réteg faluépítő erejének az összegyűjtése.

3. A gasztronómia, kézimunka, kézművesség, stb. területen kiválók megszólítása, munkájuk 
bemutatása.

4. „Emlékezés a múltra” projekt keretén belül régi fotók alapján újraélni az elmúlt esemé-
nyeket, végigkísérni a településen bekövetkezett változásokat, fejlődést. 

A fentieken kívül az Alapítvány a lakosság részére az alábbi rendszeres tevékenységeket 
ajánlja fel:

1. Napi gyakorisággal szervezett tanulószoba elérhetősége a falu minden lakosa számára.

2. Generációk Közötti Párbeszéd Program.

3. Táblajáték-foglalkozások kicsiknek, nagyoknak.

Kovácsné dr. Nagy Emese  
elnök

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2011. évben a Római Katolikus Egyházat 
támogatta 80.000,-Ft-al, a pókakeresztúri Református Közösséget 60.000,-Ft-al és  
a Görög Katolikus Egyházközséget 35.000,-Ft-al, 2014. évben a Hejőkeresztúri Tábla-
játékosok Egyesületét 90.000,-Ft-al és a pókakeresztúri testvértelepülésünk utazását 
170.000,-Ft-al támogatta. 
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TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0017 
pályázat megvalósítása

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2013. évben sikeresen pályázott az Elnéptelenedő 
települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása (TÁMOP-5.3.11-
13/2-2013-0017) című pályázati kiíráson, ahol 80 millió forintos, 100 %-os, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. Az országban mindösszesen 6 település nyert, a 
régióban Hejőkeresztúrral együtt kettő.  A projektet a „Hejőkeresztúri Iskolásokért” 
Alapítvánnyal, és a Hejőkeresztúri Horgász Egyesülettel alkotott Konzorcium keretében való-
sítjuk meg. A programban arra keressük a választ, hogy hogyan tudjuk településünket még 
virágzóbbá és lakosai számára még élhetőbbé tenni!

Célkitűzéseink: 
A településen zajló elvándorlás megállítása. Hejőkeresztúr vonzóvá tétele. 
Hosszú távon a fiatalok zökkenőmentes beilleszkedése a helyi társadalom életébe. A telepü-
lési és lakossági tér aktivizálása. Élmény-gazdag, interaktív programok, foglalkozások  
szervezése. Önkéntességet segítő, karitatív programok, jótékonysági tevékenységek, akciók 
szerevezése. Roma és nem roma lakosság közötti együttműködés fejlesztése. Önkéntes prog-
ramok keretén belül a településkép javítása.

Projektünk alappillérei:
A “Hejőkeresztúri Modell” program, amely minden társadalmi csoport számára elősegíti  
a különböző szocializációs, kulturális háttérrel rendelkező személyek együttműködési kész-
ségét. A program speciális kooperatív csoportmunkán és differenciált tanulásszervezésen 
alapuló eljárás.

Pro Lecsó Program: 
Hosszú távon önmagát fenntartani képes mintagazdaság kialakítását célozzuk, amely 
lehetővé teszi a felnőtt lakosság civil kapacitás-fejlesztését, a munkanélküliség csökkentését. 
Biogazdaság létrehozásával sor kerül az öngondoskodás képességének az elsajátíttatása-, 
a közvetlen környezet gondozására irányuló képzéssel, jó gyakorlat megvalósításával, követ-
kezetes gyakorlásával.

Gazdag rendezvényprogram:
A projekt során közel havonta megrendezésre kerülnek települési szintű rendezvények, melyek 
megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetünk a településen élők önkéntességének erősítésére. 
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Feladatunk a kölcsönös bizalomépítés, napi kapcsolatteremtés a településen élőkkel, illetve 
a helyi szereplők bevonása, aktivizálása. Gyermekeink nyári táborban vehettek részt, ebben 
a tanévben pedig úszásoktatásra járhatnak, de a felnőttekről sem feledkeztünk meg, őket 
felnőtt játszótér várja majd az iskola udvarán.

2014. 04. 16-án Projektnyitó a Kultúra Napi rendezvényen tartottunk 150 fő rész-
vételével, ahol a helyi általános iskolások, a Miskolci Nemzeti Színház művészei léptek fel, 
és sor került a „Hejőkeresztúr az otthonunk” rajzverseny kiállítás megnyitójára és eredmé-
nyhirdetésére. A programot prezentációval kísérve ismertette a projektmenedzser, valamint 
a Pro lecsó program képviselője. A projektnyitón részt vettek együttműködő partnereink, és 
a környező települések polgármesterei, RNÖ vezetői, helyi egyházak képviselői, állófogadás 
keretében megvendégeltük a meghívottakat.

2014. 05. 17. HAL – TŰZ – VÍZ Horgászverseny a Hejőmenti Horgász Egyesület 
szervezésében, a környező településeket érintő rendezvény 2014. május 11-én több, mint 80 
fő önkéntes részvételével zajlott a vasúti tó környékének takarítása, valamint a Föld 
napja alkalmából szervezett településszintű szemétgyűjtés. A rossz idő ellenére közel száz 
fő vett részt a tó környékének megszépítésében, a települési önkéntes munkában. A munkák 
előkészületei voltak a május 17-i nagyszabású horgászversenynek és kísérő programjainak, 
melyen több, mint 300 fő vett részt. A horgászversennyel párhuzamosan a játszóház-
ban a kísérő szülők és nagyszülők is próbát tettek a gyermekekkel, unokákkal. Nagy sikert 
aratott a „Bajai Halkommandó” látványkonyhája, és bemutatója, mely egyben a program 
résztvevőinek ellátásról is gondoskodott. Lelkes résztvevők és közönség, más településről 
is érkezett horgászok, összetartozás, a lakóhely szeretete jellemezte a rendezvényt, a rossz 
időjárás ellenére is jó volt a hangulat.

2014. július 31-én megrendezésre került a Gyermeknap és Pünkösdi Király válasz-
tás (települési rendezvény) közel 200 fő részvételével a Gesztenyéskert Óvoda  
udvarán.  A gyermeknap, melynek elsődleges célja a közösségformálás volt, a hagyományőrzés 
és identitáserősítés jegyében szerveződött. Célul tűztük ki, hogy a gyerekkel együtt a szülők 
is eljöjjenek ezen a napon, és jól érezzék magukat, erősítsük a családi összetartozás élményét. 
Élménygazdag, interaktív programok várták a résztvevőket. Egész idő alatt népi játékokat 
próbálhattak ki gyerekek-felnőttek egyaránt, a Mini játszóparkban ugrálóvár és mászófal 
várta a bátrabbakat. Az iskola tánccsapata fergeteges előadást nyújtott, melynek végén a 
közönséget is bevonták egy össztáncba. A kis falu gyermekközösségében bizonyosan sokáig 
kellemes emlékként továbbélő közösségi gyermeknapi vetélkedőkön, versenyeken a helybéli 
gyermekek mellett számos szülő és nagyobb testvér is részt vett, összesen száznál is több 
kisebb-nagyobb gyermek sürgött-forgott az óvoda udvarán. Az együttes játék nagyon hatékony 
közösségformáló erő, és kézenfekvő is, hiszen játszani szeretnek leginkább a gyermekek. Már 
meg is fogalmazódott az az igény, hogy ebből jó lenne minden évben hagyományt teremteni, 
hiszen igazi közösségkovácsoló, tartalmas program zajlott. Teljes támogatásra találtunk  
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a falubelieknél, olyanok is itt voltak és segítettek, akiknek gyermekei felnőttek. Ez alka-
lommal is látható, hogy a jó cél érdekében mindig össze lehet fogni. Pozitívum a résztvevők 
száma, generációk jelenléte, a játszópark kínálata, jó hangulat, a sok program.

2014. 06. 07. Trianon Emléknap és Hejőmenti Dalostalálkozó (több, mint 
300 fő részvételével). A trianoni emlékműnél Demeterné Zeleni Enikő polgármester 
köszöntője után Tállai András államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédét hall-
gatta a közönség. A településen működő három egyház képviselői celebráltak ökumeni-
kus megemlékezést. Nagy Csaba tárogatóművész és a sárospataki 8kor színház előadását 
láthattuk. A koszorúzás után az iskolába visszatérve megkezdődött a Daloskörök előadása 
(Nyékládháza, Mezőcsát, Ároktő, Szakáld, Hejőkeresztúr), ahol az előadott népdalok, 
feldolgozások a zene, néptánc közösségeket összekötő szerepéről is szóltak, hangsúlyoz-
va a népművészet tiszta forrásának kiapadhatatlan voltát. Közreműködtek a Számadó  
Zenekar és a Szinvavölgyi Néptáncműhely táncosai (Miskolc) – Galagonya citerazenekar 
(Kazincbarcika). Közös hagyatékunk, a hagyományos magyar értékek népszerűsítésére és 
bemutatására kívántunk keretet biztosítani e nagyszabású, kötetlen hangulatú közösségi 
rendezvénnyel. A rendezvény egyaránt szolgálta a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos 
eltöltését (hagyományőrző közösségi kezdeményezéseket). A közösségfejlesztés szintje a loka-
litás, alapja egy funkcionáló közösség (Hejőkeresztúr), célja a helyi és szomszéd közösségek 
bevonása, részvétele a partnerség építésében.

2014. 06. 20-21. Hagyományok és kultúrák találkozója környező települé-
seket is érintő rendezvény.

A közösségmegtartó rendezvények közül a kistérségi hatókörű nagyrendezvény, a „Hagyo-
mányok és Kultúrák Találkozója” 2013. június 20-21-én került lebonyolításra (Sajókeresz-
túr, Bodrogkeresztúr és Pókakeresztúr (a település erdélyi testvérvárosa) részvételével.

A kétnapos rendezvényen az érdeklődők megtekintették a Biogazdaságot, mely a pályázat 
egyik pilléreként, a Pro Lecsó Program kereteiben valósul meg. A „PRO Lecsó” program  
a zöldségtermelés – táplálkozás – táplálkozástan – fenntartható fejlesztés – környezettuda-
tos életmód – környezettudatos településfejlesztés témái köré épül. A tájékoztatás, a tobor-
zás, állapotfelmérés után kialakult a résztvevői csoport, megkezdődött a bio-zöldségterme-
lési mintagazdaság kialakítása. Nemzetközi kapcsolattartó segíti a nemzetközi és hazai 
településközi kapcsolatok fejlesztését, ennek keretében a település erdélyi testvérvárosa, 
Pókakeresztúr képviselői is részt vettek a Biogazdaság bemutatásán. A program vezetői rö-
vi-den ismertették az eddigi tevékenységet és az eredményeket, a megvalósítók bemutatták  
a gazdaságot, a növényeket, beszámoltak az indulásról, a csapatkohézió kialakulásáról, a 
munkamegosztásról, a közösség erejéről. A közösségformálás mintapéldáját mutatták a köz-
foglalkoztatásból, vagy szociális járadékból élő helyi lakosok, akik jelentkeztek a Pro Lecsó 
programba. Minden résztvevő kiválaszthatta a feladatát, és azt kitartóan, felelősségteljesen 
végzi. További jelentkezőket is szívesen fogad a csapat, mert a következő szezonban 
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kertbővítést tervezünk megvalósítani. A Közösségi Házban megnyíló „Régi családi fotók 
Keresztúrból” bemutató kiállítás és az óvodában kiállított „Keresztúri Értéktár” helyben 
készült termékeket, értékeket sorakoztatott fel. A polgármester megnyitó beszéde és a kis 
műsor (vers gyerek-felnőtt, trombita) megalapozta a nosztalgikus, lokálpatrióta hangulatot. 
A történelem darabkái a közösség összetartását erősítik. Az „Értéktárban” kiállító helyi la-
kosokra büszkék a hejőkeresztúriak: hidegen sajtolt olajak, Dr. Wolf só, befőttek, lekvárok, 
stb. A rossz idő ellenére sokan összegyűltek az esti Kertmozi filmvetítésére az óvoda udvarán. 
A második napon a Demeterné Zeleni Enikő polgármester köszöntője után Bodrogkeresztúr, 
Sajókeresztúr, Pókakeresztúr polgármesterei szívhez szólóan, baráti hangon fejezték ki elis-
merésüket a település modell programjával kapcsolatban. A „Keresztúrok műsorain” belül 
minden település megmutathatta hagyományőrző tevékenységét a lelkes közönségnek. A helyi  
közösségfejlesztéshez a program a következőkben járult hozzá: a kétnapos rendezvényen min-
den korosztály képviseltette magát. A programokra látogató családok apraja-nagyja talált 
szórakozást (fúvóskoncert és mazsorett bemutató, interaktív kiállítás és játszóház, diósdi 
történelmi bajvívók, tánc- és zeneparádé, stb.). A „Keresztúrok Műsorai” bemutatót nagy 
érdeklődés kísérte, a fiatalok és nyugdíjasok produkcióit egyaránt lelkesedéssel fogadták.  
A helyi közösségi szerveződések (iskolások, mazsorett csoport, Daloskör, nyugdíjasok, Nagy-
családosok Egyesülete) nemcsak fellépőként bizonyítottak, hanem vendéglátó házigazdaként 
is. Az összefogást bizonyította a program sikere, a résztvevők elégedettsége. 

2014. szeptember 06-án zajlott a Bio-ünnep a helyi óvoda udvarán és a Közösségi 
Házban több mint száz résztvevővel. A mintagazdaságokban megtermelt bio zöldségek szol-
gáltak alapanyagul a csapatok által elkészített ételekhez. A versenyre benevezett csapatok 
repertoárja a hagyományostól a reform ételekig terjedt. Amíg az elkészült „remekművek” 
a zsűri asztalára kerültek, nem is a verseny volt a fontos, hanem a közösen végzett tevé-
kenység (az előkészület, a főzés, a gyermekeknek a zöldségszobrászat). Minden generáció 
képviseltette magát a rendezvényen, ami nagyon jó hangulatban zajlott, és a sikert bizonyít-
ja, hogy nemcsak a kolbászos paprikás krumpli, hanem valamennyi étel elfogyott.

Heti rendszerességgel folynak a következő programok: fociedzések, táncoktatás, judo oktatás, 
női torna, melyeken korhatár nélkül vehetnek részt a hejőkeresztúri gyerekek és felnőttek. 
A program keretében a hejőkeresztúri gyermekek táborban vettek részt Hercegkúton, ami 
gazdag programot és rengeteg élményt nyújtott. A Hejőkeresztúri Modell a lakosság szol-
gálatában keretein belül rendszeresen folyik a Generációk Közötti Párbeszéd, a Logikai 
Táblajáték Program, melyeken a lakosság bevonásával a társadalmi kohézió erősítése,  
a közösségi aktivitás megerősítése a cél. A foglalkozások bázisul szolgálnak a helyi 
adottságokhoz igazodó, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakításához. A gyerekeken 
keresztül a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerősök vesznek részt ezeken a közös 
szellemi és lelki tevékenységeken. Önkéntes munka: 82 fő részvételével 1570 munkaórát 
regisztráltunk a program keretében (tótakarítás, falutakarítás, meghívók kihordása, két 
napos rendezvényre érkező vendégeknek szállás, falunapi rendezvény helyszínének biztosítása, 
helyszínrendezés, régi fotók összegyűjtése a lakosoktól, Trianoni Emlékpark rendbetétele).



     2014. október 12-i 
önkormányzati választásokkal 
kapcsolatos tájékoztató

A helyi önkormányzati képviselő jelöltekre és a polgármester jelöltre, valamint a nemzetiségi 
képviselő jelöltekre a hejőkeresztúri választópolgárok a Hejőkeresztúr, Petőfi u. 115. szám 
(orvosi rendelő) alatt kialakításra kerülő szavazóhelyiségekben adhatják le szavazataikat 
2014. október 12. napján vasárnap 6.00–19.00 óra között. A személyi adatainak igazolására 
alkalmas okmányait minden a szavazáson résztvevő állampolgár vigye magával (személy-
azonosító igazolvány, lakcímkártya).

Polgármester jelölt:  
Demeterné Zeleni Enikő független, FIDESZ támogatással

Képviselő jelöltek sorsolási sorrendje:  
1. Barna László 2. Kelenik Zoltán 3. Hankó Tivadar 4. Bali István  
5. Gátiné Kardos Zsuzsanna 6. Répási Balázs 7. Szabó Edina 8. Batta Nándor  
9. Veres Béláné 10. Szilvási Emil 11. Nagy László 12. Kovács Réka  
13. Szabó Károlyné. (független jelöltek)

Ruszin nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolási sorrendje:  
1. Hortobágyi György Béla 2. Kiss Imréné 3. Hatrágyi László  
4. Kiss Bertalan (Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége jelöltjei).

A jelenlegi képviselő testület nevében megköszönöm az eddigi bizalmat és hogy nyugodt körül-
mények között végezhettük munkánkat a település fejlődése érdekében. A működő képviselő 
testületből Demeterné Zeleni Enikő polgármester jelöltként, Barna László, Gátiné Kardos  
Zsuzsanna, Répási Balázs és Szilvási Emil képviselőjelöltként újra indul azért, hogy 
folytathassa a községért végzett munkáját. Ehhez kérjük minél többüktől a felhatalmazást, 
szavazzanak újra ránk. Ahhoz, hogy a jövőben is működőképes legyen a testület a polgárm-
esteren kívül hat képviselőt kell választaniuk. Bízom bölcs ítélőképességükben, hogy a fent 
felsorolt képviselő jelöltek közül a legmegfelelőbbeket juttatják mandátumhoz. Köszönetemet 
fejezem ki az elmúlt négy év során végzett áldozatos munkájukért, a jegyző vezetésével működő 
hivatalnak, önkormányzati intézményeknek és minden együttműködő hejőkeresztúrinak.  
A falu vezetése és Hejőkeresztúrért dolgozók türelmesek azok irányába, akik vagy munkájuk, 
élethelyzetük, egészségi állapotuk miatt nem vagy csak kis mértékben tudnak vagy akar-
nak részt venni a közösség életében. Bízunk abban, hogy a jövőben egyre többen gazdagítjuk 
tetteinkkel, véleményünkkel, jelenlétünkkel rendezvényeinket, célkitűzéseink megvalósítását. 
Hisszük és bizonyítjuk, hogy a befektetett energia hosszú távon megtérül. Ígérem, hogy a fel-
álló képviselő testület is mindent megtesz azért, hogy Hejőkeresztúr minden hejőkeresztúri 
otthona legyen. 

Biztatom Önöket arra, hogy október 12-én éljenek szavazati jogukkal, mert az Önök kezében 
van a hejőkeresztúriak sorsa. 

                                                                  Tisztelettel: Demeterné Zeleni Enikő  
polgármester


