
Idén színes programok
várták május elsején, a
munka ünnepén a Majális
parkba kilátogató városla-
kókat. A kétnapos prog-
ram április 30-án, a hagyo-
mányos fáklyás felvonulás-
sal vette kezdetét, majd a
tûzijátékkal zárult, amely
idén még látványosabbra
sikerült, mint tavaly.

A mazsorettek és a fúvós ze-
nekar vezetésével közel ötezren
gyalogoltak, a kényelmesebbek
pedig autóztak fel a Majális
parkba, ahol cukorkások, lán-
gossütõk, rögtönzött sörözõk,
körhintások és különbözõ cse-
csebecse-árusok várták a csalá-
dokat.

A túra végén – már hagyomá-
nyosan – meggyújtották a város
tábortüzét, amelynek felcsapó
lángjai egyben az este gazdag
programjának megnyitását is je-

lezték. Elsõként Tóth Gabi
énekesnõ lépett a színpadra,
hogy a lassan hûlõ estében
feltüzelje a közönséget. Gabi
most sem okozott csalódást,
mûsorát végigcsápolták a
színpad közelébe jutott ra-
jongók.

Mire a Hónaljmirigy sztár-
csapatának négy tagja kiper-
dült a nagyérdemû elé, addig-
ra már kitûnõ hangulat volt a
nézõtéren. A színpad elõtt is
változott a közönség összeté-
tele, fõleg a középkorú nézõk
hálálták meg több alkalom-
mal is vastapssal a négy fiú
parádés elõadását. 

A zene és a „mirigyes“ hu-
mor mellett a baráti árakkal
mûködõ sörsátrak, s persze a
pincetulajdonosok sûrû kínál-
gatásai is hozzájárultak a nagy-
szerû hangulathoz. Magyar
módra terjengett a levegõben
a nyárson sült szalonna és a

bográcsgulyás jellegzetes, fi-
nom illata. A körhintának nem
volt ideje pihenni, a lángossü-
tõk is elégedettek lehettek a
majális közönségének étvágyá-
val, s az estében színesen villo-
gó kütyükbõl is szépen fo-
gyott. Picit tehát mindenki el-
feledhette munkáját, gondjait
ezen az estén, és ebben a roha-
nó világban szeretteivel, rég
nem látott ismerõseivel tölthe-
tett néhány kellemes, vidám
órát május 30-án a Majális
parkban.

Az est fénypontja most is a
pompázatos tûzijáték volt,
amelyben hosszú percekig gyö-
nyörködhettek több kilométe-
res távolságból is a város és kör-
nyékének lakói. A két lõállásból
égbe pörgõ, sivító, villogó raké-
ták feledhetetlen élményt nyúj-
tottak a közönségnek és méltó
módon zárták a sajószentpéteri
majális elsõ napját.

Másnap, május elsején pedig
olyan színes program várta a
parkba látogatókat, amelyben
mindenki megtalálhatta a szá-
mára szórakoztatót. Zenében
„párbajt vívtak“ a helyiek örö-
mére a gyerekeknek szólókön-
nyû zene, a mulatós, a magyar
nóta, az operett és az igényes
modern zenei mûfaj képviselõi.
Láthattunk gyermek néptánc-
csoportot, mazsoretteket, has-
táncosokat és egy táncstúdió ní-
vós produkcióját is. Déltõl egé-
szen késõ estéig nem volt idõnk
unatkozni.
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Örizve a hagyományokat

Megtelt a Majális park
Közel ötezren ünnepeltek május elsején
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A rendszerváltozást követõ-
en, különösen a városok, el-
hagyták a május elsejei ren-
dezvényeket. Nem a zászlós,
jelszavas, táblákat cipelõs és
harsogó ünnepi beszédes fel-
vonulásokra emlékszik vissza
jó szívvel az idõsebb nemze-
dék, hanem a családok, a ba-
rátok és az ismerõsök találko-
zójára, a munkatársakkal fesz-
telenül eltöltött órákra.

A vidám közösségi együtt-
létre. Persze, a habos, jéghi-
deg sörök, savanykás fröccsök
és a mustáros virslik ízét is a
szájukban érzik még. Mert ez
mind együtt jelenti a régi má-
jus elsejék kellemes emlékét.

Változnak az idõk, így a szo-
kások is, mégis jó makacsul
ragaszkodni a közösségi ha-
gyományokhoz. Mint azt váro-
sunk is teszi, akiknek lakói ti-

zenöt éve fogják kezükbe a
fáklyát, és vibráló fénycsíkot
húzva vonulnak a település
fölé emelkedõ Majális parkba.
Érzik az együvé tartozás emel-
kedettségét, közösségük ere-
jét, s bár nem gondolnak rá,
de legbelül tudják, hogy ezzel
a május esti sétával a tisztelni
való és követendõ hagyomá-
nyok megõrzésére nevelik a
nyakukban ülõ, vagy a mellet-
tük ugráló gyereküket, unoká-
jukat.

Most is sokan voltunk, s
köztünk olyanok is, akik tizen-
öt év alatt egyetlen fáklyás fel-
vonulásról sem hiányoztak.
Mint például dr. Fodor János
István háziorvos.

– Vissza tud emlékezni arra,
hogyan született a felvonulás
ötlete?

– Erre nem emlékszem.
Nem tudom, hogy kinek a fe-
jébõl pattant ki az ötlet, de ál-
dom az eszét – mondja moso-
lyogva. – Nagy örömmel fo-
gadtuk, mert hiányzott a majá-
lis hangulata, a tavasz bulizós
köszöntése. Én mindig így
fogtam fel, hiszen kedvelem a
természetet és a jó társaságot
is. Itt voltunk az elsõn, és azó-
ta egyetlen felvonulást sem
hagytunk ki a párommal.

– Most is olyan jó a hangu-
lat, mint másfél évtizede?

– Szerintem igen, csak az
emberek elkényelmesedtek,

és egyre többen mennek fel
kocsival a parkba, ahelyett,
hogy velünk gyalogolnának.
De ez sem baj, mert találko-
zunk a domb tetején, meg-
isszuk a korsó sörünket és
megesszük a mustáros virslin-
ket. 

Lehet, hogy én még egy tej-
fölös, sajtos lángost is rábe-
szélek az asszonyra – öleli át
nevetve felesége vállát.

– Gondolom, sok páciensé-
vel találkozik.

– Nagyon sokkal nem, mert
ugyan Sajószentpéteren élek
1977-tõl, de a körzetben dol-
gozom. Ismerõssel annál in-
kább, és ilyenkor jókat beszél-
getünk. Szeretek az emberek
között lenni – teszi hozzá. –
Nem csak gyógyítani akarom
õket, hanem jókat beszélgetni
is velük. Ez a délután erre ki-
váló alkalom. Tudja, mit emle-
getünk sokszor? – lep meg a
kérdésével. – Hogy miért
nincs fúvószenekara a város-
nak?

Én különben is szeretem a
fúvós és a cirkuszi zenét, de
mennyivel jobb lenne a han-
gulat, ha a város saját zenészei
húznák nekünk a talpalávalót,
amíg a parkba érünk. Talán
majd jövõre – mondja, aztán
meggyújtva a saját és a felesé-
ge fáklyáját is, elvegyül a vo-
nulók tömegében.

Fónagy István 

„Nem csak gyógyítani,
köztük lenni”

Dr. Fodor János István

Tóth Gabi

Írígy Hónaljmirigy

Szimultán a parkban.

Kórusok a színpadon.
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Többek között megvitatták a
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat 2007. évi költségve-
tésérõl szóló 3/2007.(II.26.)
KT rendelet módosítására, va-
lamint a 2007. évi pénzmarad-
vány felosztására kiadott elõ-
terjesztést. Áttekintették a vá-
ros tavalyi költségvetésének
végrehajtásáról készült beszá-
molót (zárszámadást), és dön-
töttek az önkormányzat által
adományozott kitüntetõ díjak
szabályozásáról. 

A testület áttekintette azt az
elõterjesztést, amely a felzár-

kóztató pályázatok benyújtásá-
ról, illetve a községi és városi
könyvtárak állomány-gyarapí-
tási összegének támogatásáról
szólt. Külön napirendi pont-
ban foglalkoztak azzal az elõ-
terjesztéssel, amely dr. Csiba
László, Sajószentpéter Város
Díszpolgára emlékiratainak ki-
adását tartalmazta.

A képviselõk több, ingatla-
nokkal kapcsolatos elõterjesz-
tést is megvitattak. Így szó volt
a Margit kapu 4. szám alatti
önkormányzati bérlakás felújí-
tásáról, a Tárna út 7.1/2. szám

alatti ugyancsak önkormányza-
ti bérlakás hasznosításáról,
valamint a 778/1 hrsz-ú „Hari-
ca ABC“ ingatlan értékesítésé-
rõl. A testületi ülést percrõl

percre figyelemmel kísérhetik
a Sajó TV adásában, az arról
készült jegyzõkönyvet pedig a
Mûvelõdési Ház könyvtárában
tekinthetik meg.

Tájékoztató a testületi ülésrõl

A legutóbbi, április 14-i ülé-
sén Sajószentpéter Város Ön-
kormányzat Képviselõ-testüle-
te sürgõsségi elõterjesztésben
tárgyalta, majd fogadta el az
MSK Tornaterem felújításához
szükséges forrás biztosítását.

A benyújtott elõterjesztés
szerint ugyanis az MSK torna-
termének jelenleg nagyon
rossz az állapota. Mivel a város-
ban ez a legnagyobb befogadó-
képességû helyiség, folyamato-

san használják az intézmények
és a lakosság. 

Több iskola is itt tarja testn-
evelési óráit, a sportegyesület
számára nélkülözhetetlen a
helyiség, de a város nagyobb
sport és egyéb rendezvényeinek
is ez az épület a helyszíne.

A legutóbbi mûszaki felülvizs-
gálat során a szakemberek meg-
állapították, hogy elkerülhetet-
lenné vált a helyiségek belsõ
festése, valamint olyan armatú-

Felújítják a tornatermet

Legutóbb április 14-én, csütörtökön tartotta soron kö-
vetkezõ ülését Sajószentpéter Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete. A Városháza tanácskozó termében
összesen tíz napirendi pontot tárgyaltak meg a
képviselõk.

Dr. Márton Kinga, az Önkormányzat jegyzõje
tájékoztatja a testületet.

Építik a 26-os elkerülõt

Megkezdõdött a megye egyik legjelentõsebb beruházása,
a Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülõ 26-os számú
fõútvonal négysávosítása. Ezzel kapcsolatban bõvebb infor-
mációt a Szentpéteri Krónika júniusi számában olvashatnak.

rák felszerelése, amelyek nem
sérülnek a labdajátékok során.
Javaslatként hangzott még el a
parketta javítása és lakkozása,
valamint az oldalfalak védelmé-
re megfelelõ burkolat készítése.

Az elõbbiekben felsorolt, sür-
gõsen elvégzendõ munkák a

szakemberek felmérése szerint
legalább 15 millió forintba ke-
rülnek. A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a kötvény terhére
biztosítja a felújításhoz szük-
séges összeget, így a napokban
hozzáláthatnak a legsürgõsebb
feladatok elvégzéséhez.
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Május elsõ napjait a mozog-
ni, szórakozni, kikapcsolódni
vágyó, a természetet kedvelõ
érdeklõdõk nem akármilyen
programsorozat apropójából a
szabadban tölthették. Hosszú
szervezõmunka eredménye-
képpen a városunkban és kör-
nyékén rendezték meg a Ma-
gyar Köztársaság idei Félmara-
toni Futó Országos Bajnoksá-
gát, a Pedagógus Félmaratoni
OB-t, egyben a Nemzetközi Fél-
maratoni Versenyt.

A nyári olimpiai játékok elõtt
néhány hónappal a maratoni,
félmaratoni távra, egyáltalán a
futásra fókuszálni több mint
szerencsés.

E versenyszám töltekezve az
ókori görög legenda elemeivel
(Kr. e. 490-ben egy görög har-
cos a perzsák felett aratott gyõ-
zelem hírét Marathon mezejérõl
futva vitte meg Athén piacára,
majd holtan esett öszsze),
megtermékenyítve a hosszútáv-
futás alappilléreként számon
tartott kitartás, hit, tisztelet hár-
masával példaként szolgálhat a
ma átlagembere számára is.

A május 1-4. közé esõ Pity-
palatty-völgyi Napok kiötlõi a
futás népszerûsítésének érde-
kében méltó körítéssel gazda-
gították az alapprogramot – így
biztosítva azt, hogy minél
szélesebb rétegekhez eljusson
ez az üzenet.

A rendezvényre kilátogató-
kat döntés elé állították. Vagy
megmaradnak a lelkes szurko-
lók táborában, erõt adva ezzel
a félmaratoni futók finiséhez;
vagy futócipõt húzva benevez-
nek a Kápolnai-csúcsfutás táv-
jainak valamelyikére; esetleg
részt vesznek a péteri telepü-
lési váltófutáson, vagy az anyák
tiszteletére rendezett megmé-

rettetést választják kikapcsoló-
dásként.

Volt, aki a lassabb tempóra
esküdve egy Varbót megcélzó
gyalogos-kisvasutas túrára ké-
szülve pakolt be reggel a háti-
zsákjába; de az amatõr horgá-
szokra is gondoltak a szerve-
zõk, kik a varbói horgász-
versenyen mutathatták meg,
mekkora az akkora.

A május 1-jén, csütörtökön
Templomtúrával induló napo-
kat a Sajószentpéteren megtar-
tott ökumenikus istentisztelet
foglalta keretbe, mely progra-
mok között jól megfért egymás
mellett a Koronaõrség által kí-
sért Szent Korona kiállítása a
sajószentpéteri versenyköz-
pontban, az amatõr virágkötõ
verseny Kondón, és a jövõre
már országossá kiszélesedõ,
rangos sportfotó kiállítás és
verseny is, melynek szintén te-
lepülésünk adott otthont.

Diadalt aratott tehát az ötle-
tes szervezõ bizottság, gyõze-
delmeskedett Sajószentpéter
város a környezõ települések-
kel összefogva, mi pedig, a
programon résztvevõk elvittük
az I. Pitypalatty-völgyi Napok
emlékébõl font pálmát, a méltó
folytatás mementójaként. 

Sára

Diadal a Pitypalatty-völgyben
Mozogtunk, szurkoltunk, szórakoztunk

Vigyáztak: fokozottan, mindenre és mindenkire. Készültek: hetek óta, tudatosan. De ami a legfontosabb:
mindannyiunkban ott volt a tûz, mely nélkül nem sikerült volna a Rajt-Cél gyõzelem a Pitypalatty-völgyben.

Sajószentpéteri Nyílt
Félmaraton Futóverseny

Férfi Felnõtt
Csapatbajnokság

1. PFK I
2. Vasas-Humansoft I
3. MISI SC I

Nõi Felnõtt
Csapatbajnokság

1. VEDAC I
2. Vasas-Humansoft I
3. PFK I

Pedagógus eredmények
Férfi
1. Szûcs Rajmund 1:21:50
2. Ficzere Péter 1:22:34
3. Szendrei Zoltán 1:42:41
4. Pellei László 1:44:45

Nõi
1. Varga Éva 1:26:16
2. Szabóné

Csendes Ildikó 1:26:46
3. Balogh Julianna 1:30:41
4. Viczián Hajnalka 1:46:01

Sajószentpéteri Nyílt
Félmaraton Futóverseny

Abszolút eredmények
Férfi
1. Bene Barnabás 1:05:31
2. Ott Balázs 1:05:42
3. Tóth László 1:05:56

Nõi
1. Kovács Ida 1:17:07
2. Nagy Mónika 1:17:32
3. Staicu Simona 1:18:12

Bene Barnabás Badis Anissa Zsófia



I. évf. 3. szám

5

Meghívó
a sajószentpéteri

városi gyermeknapra
Május utolsó vasárnapján, a gyermeknap alkalmából minden évben

a gyermekek és szüleik számára szervezett, egész napos rendezvénnyel várja
látogatóit a Mûvelõdési és Sportközpont.

Idén május 25-én, vasárnap a szervezõk 10 órától 18 óráig tartó 
gyermeknapi programmal kedveskednek az érdeklõdõknek a Mûvelõdési Ház elõtt. 

PPrrooggrraamm::
10:00 Bohócmûsor
10:30 Csiri-biri Együttes zenés gyermekmûsora
11:30 Arcfestés
12:30 Póniló-lovaglás
13:30 Bûvészmûsor
14:00 Karate-bemutató
15:00 Állatbemutató mûsor
16:00 Csipet Manó Bábszínház

bábelõadása
17:00 100 Folk Celsius Együttes

mûsora

A felsorolt programokon kívül egész
nap játszóházi foglalkozásokkal várják
a gyermekeket a sajószentpéteri
óvónõk, valamint ingyenes óriás-
csúszda és ugrálóvár csalo-
gatja a kicsiket.
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A város vezetése önerõbõl és
pályázati pénzekbõl már tavaly
is tízmilliókat költött útépí-
tésre, s mint Éles Emõkétõl, az
Önkormányzat Mûszaki Osztá-
lyának vezetõjétõl megtudtuk,
ebben az évben sem lassul a
felújítások üteme.

Sokáig elég rendezet-
lennek tûnt Sajószentpéter
úthálózata, az utóbbi idõben
azonban jelentõs változá-
sokat tapasztalhattunk.

A város vezetésének dön-
tése valóban átalakította a vá-
rosképet. Az eddig elkészült
munkák pályázaton elnyert tá-
mogatásokkal valósultak meg,
amelyek hazai források voltak.
Most is több pályázatunk van a
döntéshozók asztalán, remé-
lem számunkra kedvezõ ered-
mény születik úgy a TEUT,
mint pedig a TEKI nevezetû
pályázaton. Számos európai
uniós pályázatot nyújtottunk
már be, és jelenleg is több
kidolgozása van folyamatban.
Ezeket júniusban adjuk majd
be és nagyon bízunk a siker-
ben.

Az elmúlt évben men-
nyit költöttek útburkolásra?

Tavaly a Madách, a Mária
és az Ibolya-telepi utak kerül-
tek felújításra, melyek teljes
szélességükben új aszfaltszõ-

nyeget kaptak. A beruházás
bruttó költsége elérte a 35 mil-
lió forintot, amelyhez TEUT
támogatásban 12 és félmillió
forintot nyertünk. A meglévõ
aszfaltburkolatú utak szükség
szerinti karbantartására és
javítására bruttó 8 millió forin-
tot költöttünk 2007-ben.

Mennyi utat újítanak fel
ebben az évben?

Részben saját erõbõl, rész-
ben viszont pályázati pénzbõl
szeretnénk elvégezni 2008-ban
az utak korszerûsítését. Év ele-
jén a képviselõk véleményét ki-
kérve állítottuk össze a kivite-
lezés ütemezését a saját beru-
házásainknál. A külsõ források-
ból megvalósítandó korszerû-
sítéseknél szempont volt az is,
hogy összefüggõ, több útból
álló egységgel tudjunk pályáz-
ni, ezért ezt a szempontot is
figyelembe kellett venni az
összeállításnál. 

Vannak még a városban
olyan utak, amelyek nin-
csenek aszfaltozva. Ezek mi-
kor kerülnek sorra?

A felsorolt utak elkészülte
után Sajószentpéteren már na-
gyon kevés felújításra váró út
marad, ezeket is folyamatosan
hozzuk rendbe az elkövetke-
zendõ években.

Lesznek útlezárások?

Útlezárásokra nem lesz
szükség, bár néha útszûküle-
tek kialakulhatnak, nehézséget
hozva a forgalomnak, de az
érezhetõ javulás talán kárpó-
tolja az autósokat.

Milyen elképzelések
vannak a jövõre nézve?

Az EU-s pályázatok kereté-
ben terveket dolgoztunk ki a
Központi Általános Iskola-Kos-
suth út, a Központi Óvoda, a
Harica út korszerûsítésére, va-
lamint a volt 6-os Iskola kor-
szerû Szociális Ellátó Bölcsõde
rekonstrukciójára. Megtervez-
tettük egy új, a XXI. század
követelményeinek megfelelõ
Polgármesteri Hivatal kialakítá-
sát, a Rendezvények Házát és a
GYÓMI rekonstrukcióját. Ezek
a pályázatok beadás elõtt van-
nak, illetve elbírálás alatt áll-
nak. Elõreláthatólag az év kö-
zepe táján várhatóak döntések.

Tervezik már a követke-
zõ évet is?

Természetesen igen, hi-
szen lassan elkészülünk az In-
tegrált Városfejlesztési Straté-
giával, amely a város 5-10 éves
fejlesztési programját tartal-
mazza. Ennek összeállításakor

lakossági fórumokon és kérdõ-
íven kértük ki a lakosság véle-
ményét, és építettük be a pro-
gramba. A fentiekben felsorolt
munkák volumene megkíván-
ja, hogy közbeszerzési eljáráso-
kon hirdessük meg a kivitele-
zési munkákat, így annak lebo-
nyolítása után tudjuk az épít-
kezéseket indítani. A Bethlen
Gábor utcai új járda építésére
a közbeszerzési felhívás már
megjelent.

Köszönjük a beszélge-
tést.

Szabados Mária

Aszfaltozási terv
Az alábbiakban közöljük a saját erõbõl felújítandó utak

listáját, amelyek a tervek szerint új aszfaltszõnyeget kapnak:

– az Árpád út, a Kölcsey út, az Ady és a Kossuth út közöt-

ti szakasz, a Tizeshonvéd út, a Damjanich és a Bem utcák.

– Zúzottköves út készül a Fecskeszögben és a II-es

aknánál. Az aszfaltozást majd késõbbi idõpontban végzik el,

mivel ezen a két területen a szennyvízvezeték még nincs

kiépítve, amire szintén adott be pályázatot az Önkor-

mányzat.

– Kialakításra kerül egy sárrázó zúzottköves útszakasz a

Csiba L. út elején.

– Meglévõ zúzottköves út kap aszfaltszõnyeget a Bánk út

és a Melinda úton.

– TEUT hazai támogatással az alábbi utak felújítására

pályázik a város: Kodály Z. út, Toboz út, Pázsit út, Harmat

út, Könyves K. út, Zrínyi út, Somogyi B. út, Semmelweis út,

Lévay út, Jókai és Katalin utcák.

Tízmilliók útfelújításra
Egy olyan kisvárosban is számtalan kellemetlenséggel

jár az utak burkolása és felújítása, mint Sajószentpéter. A
végeredmény láttán azonban azt mondjuk: megérte a tor-
laszok kerülgetését, a bosszankodást, mert végre városhoz
méltó körülmények között sétálhatunk és autózhatunk.
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A mieink mellett egy-egy len-
gyel (Kobior) és német
(Lorsch), valamint hét cseh csa-
pat vett részt a versenyen. A
rendezõ Sternberken kívül kör-
nyékbeli cseh városok váloga-
tottjai voltak az ellenfelek:
Sumperk, Mohelnice, Beroun,
Unicov, valamint Olomouc „A“
és „B“ csapata. A körmérkõzé-
sek után a helyosztók következ-
tek. A sajószentpéteriek 1 gyõ-
zelemmel, 1 döntetlennel és 3
vereséggel a többi külföldi csa-
pathoz hasonlóan a mezõny
második felében végeztek,
mert a cseh csapatok minden-

kit megelõztek. A gyõzelmet
Olomouc „A“ csapata szerezte
meg, akik annyira kiemelked-
tek a többiek közül, hogy nyolc
játékos helyett mind a hat mec-
csüket hét fõvel (!!) küzdötték
végig, ennek ellenére minden-
kit magabiztosan legyõztek és
pontveszteség nélkül nyerték a
tornát. 

A sport mellett városnézésre
is lehetõség nyílt. A 14 000 fõs,
gyönyörû cseh kisváros fõtere
és várkastélya mindenkit le-
nyûgözött. Így nem csak sport-
élményekkel gazdagodva tér-
hettek haza a gyerekek.

Labdarúgótorna Sternberkben
Tízcsapatos labdarúgótorna zajlott a csehországi

Sternberkben május 8-9-én, az 1998. január 1. után szü-
letett gyermekek részére. A városunkat képviselõ tár-
saság 7-én délelõtt kelt útra és mintegy nyolcórás autó-
buszút után érkezett meg csodálatos tájakon és városo-
kon áthaladva Sternberkbe. 

A csapat: Anda Tamás, Király Zoltán, Balázs Milán, Drahos
Miklós, Kadlecsik Tamás, Pelek Dávid, Demeter Sándor,
Marosán Tamás, Budai Benjámin, Oláh Mór Máté. Felnõttek:
Soltész Imre edzõ, Sólyom Sándor önkormányzat
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A meghívott vendégek kö-
zött szerepelt dr. Varga Imre,
az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság fõosztályve-
zetõ-helyettese, Rétközi Ferenc
tûzoltó ezredes, a B.-A.-Z. Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója is, akiket a
szépszámú látogatókkal együtt
dr. Faragó Péter országgyûlési
képviselõ, Sajószentpéter pol-
gármestere köszöntött.

Noha az idõjárás délelõtt kis-
sé mostoha volt, a színvonalas
katasztrófavédelmi bemutató
kárpótolt mindenkit. A felhõk
mögé elbújó nap sem akadá-
lyozhatta meg abban az elszánt
diákokat, hogy ki ne próbálják
a tûzoltók „habfürdõjét“, s a
hancúrozás megadta azt az
alaphangulatot, amely az egész
napot végigkísérte.

A bemutató után 15. alka-
lommal került megrendezésre
a felmenõ rendszerû katasztró-
favédelmi ifjúsági verseny,
amelynek megálmodói „Ha-
gyomány és Tisztelet“ címmel
illették ezt a megmérettetést. A

vetélkedõsorozat-
nak az volt a célja,
hogy a gyerekek
játékosan megta-
nulják a veszély-
helyzetek kezelé-
sét és gyorsan,
szakszerûen hárít-
sák el a bekövet-
kezett bajt. A ver-
seny alapos felké-
szültséget, kreati-
vitást és bátorsá-
got követelt, me-
lyekrõl a diákok
hat állomáson te-
hettek tanúbi-
zonyságot.

Az állomásokon képviseltet-
te magát a Spider csoport, akik
furfangos, izgalmas feladatok-
kal látták el a versenyzõket. A

VFCS, vagyis a Veszélyhelyzet
Felderítõ csoport tagjai viszont
logikai feladatokra adtak pon-
tokat. Az érdeklõdõk fölkeres-
hették még a Sajtó és Kommu-
nikáció, a Tûzoltóismereti, az
ADR és a Katasztrófavédelmi
állomást is, ahol a csapatok 10
percet tölthettek, és maximum

10 pontot szerezhettek. A me-
gyei gyõztesek általános és kö-
zépiskolás kategóriában képvi-
selik majd megyénket az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Ifjú-
sági Versenyen, melyet idén
május 31-én és június 1-jén
rendeznek meg Csillebércen.

Szabados Mária

Az I. Sajószentpéteri Katasztrófavédelmi és Környezetvédelmi Nap

Izgalmas feladatok, furfangos kérdések
Az országos döntõ Csillebércen lesz

Veszélyes anyagok felismerése és a védekezés kidolgozása volt
feladata a megye különbözõ helyeirõl érkezett csapatoknak.

Május 16-án, pénteken került megrendezésre az I.
Sajószentpéteri Katasztrófavédelmi és Környezetvé-
delmi Nap városunk Petõfi Sándor Mûvelõdési és
Sportközpontjában. A rendezvény fõvédnöke Katona
Kálmán, az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsá-
gának elnöke volt. 
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– Jó ötletnek tartja a Ter-
mészet- és a Katasztrófavé-
delmi Nap összekötését?

– Nem kérdeztem meg a
szervezõktõl, hogy véletlenül
vagy tudatos döntés után kap-
csolták össze ezt a két terüle-
tet, a végeredmény szempont-
jából mindegy, mert ez az úttö-
rõ kezdeményezés sikeresnek
tûnik a számomra. Környeze-
tünk óvásával ugyanis számos
természeti katasztrófa elkerül-
hetõ.

– Nem késtünk el ezzel?
– De, elkéstünk, azonban

nem mindegy a ma élõ em-
berek és kiváltképpen utódaik
számára, hogy elkezdjük a gyó-
gyítást, vagy folytatjuk a ter-
mészet rombolását. Egy olyan
kis ország, mint a miénk, nem
tudja megállítani a környezet
pusztítását, s így a globális

felmelegedést sem, de, egy-
részt ami rajtunk múlik, azt
meg kell tennünk a védelme
érdekében, másrészt föl kell
készülnünk az egyre világosab-
ban látható veszélyekre.

– A természeti katasztró-
fákra hogyan lehet készülni?

– Remélem, hogy a Kárpát-
medencét elkerülik a termé-
szeti katasztrófák, ugyanakkor
a szélsõséges idõjárás hatá-
saival számolnunk kell. Ezért
legsürgõsebben a felvilágosí-
tást kell elkezdenünk, már az
iskolákban. A mai tájékoztatás
nem készíti fel a lakosságot a
várható veszélyekre és azok
elhárítására. A globális felmele-
gedés következményeként vi-
szont egyre veszélyesebb hely-
zetekre – jégesõkre, felhõsza-
kadásokra, árvizekre – számít-
hatunk olyan vidéken is, ahol

ezek a természeti csapások
eddig nem voltak jellemzõek. 

– Az elméleti tudást per-
cek alatt elmoshatja a hegy-
rõl lezúduló ár vagy sár-
folyam.

– Ez is igaz, de az is, hogy a
mai gyerekeknek és a felnõttek
többségének még arról sincs
fogalmuk, hogy egy kisebb bal-
esetnél mi a teendõ. Meg kell
tanulnunk elhárítani, segíteni
és menteni. Az emberek tájé-
koztatása mellett legalább eny-
nyire fontos feladat új építési
elõírások kidolgozása, és min-
den városba telepíteni kell
legalább olyan fejlett elõre-
jelzõ berendezést, mint ami-
lyen a Balatonnál védi a für-
dõzõket és a vitorlázókat.

– Különleges bánásmód-
ban, elõnyökben részesül-
nek-e a Sajószentpéteréhez
hasonló térségek, ahol tíz
kilométeren belül több ve-
szélyes üzem is található?
Magyarul: kapnak-e több
pénzt? 

– Ma is jelentõs összeget költ
az állam védekezésre és kor-
szerû felszerelések beszerzé-

sére. De nem eleget, mert sok
a tennivaló. Azokon a területe-
ken pedig, amit ön is említett,
szigorítani kell a vállalatok
ellenõrzését, hogy mennyire
korszerû technikát alkalmaz-
nak a katasztrófák megelõzésé-
re. Miután nincs hadseregünk,
jobban kell anyagilag támogat-
ni a polgári védelem szakmai
felkészítését és technikai fel-
szereltségének fejlesztését.

– Köszönjük, hogy vála-
szolt a kérdéseinkre.

Fónagy István  

Megelõzés és védelem
Interjú Katona Kálmán bizottsági elnökkel

Különleges eseménynek adott otthont Sajószentpéter
május 16-án, amikor egy napon rendezte meg a Kataszt-
rófavédelmi és a Környezetvédelmi Napot. Ezt az ötletes
összekapcsolást emelte ki a rendezvény fõvédnöke,
Katona Kálmán (MDF), az Országgyûlés Környezet-
védelmi Bizottságának elnöke is, aki interjút adott a
Szentpéteri Krónikának.

Katona Kálmán

A gyerekek nem tudtak betelni a habfürdõzéssel. (Fotó: Gólya Zoltán.)

A verseny
végeredménye

Az I. Sajószentpéteri Ka-
tasztrófavédelmi és Környe-
zetvédelmi Napon megren-
dezték az általános és közép-
iskolás gyerekek számára a
logikai és ügyességi verse-
nyeket. 

Az általános iskolások kö-
zül a Bánrévei Tompa Mihály
Körzeti Általános Iskola csa-
pata nyerte meg a megyei
bajnokságot.

A középiskolások kategóri-
ájában a miskolci Diósgyõri
Gimnázium versenyzõi bizo-
nyultak a legjobbnak.

A megyei gyõztesek május
végén vesznek részt a Csille-
bércen megrendezendõ or-
szágos döntõn.



Kirándultak a nyugdíjasok
Az egyéves születésnapját ünneplõ Sajószentpéteri Nyugdíjas

Klub településünk Mûvelõdési Központjának keretei között
alakult meg. A jelenleg közel 100 fõt számláló tagság változatos
programokkal, rendezvényekkel igyekszik tartalmassá tenni a
nyugdíjas éveiket töltõk hétköznapjait. Körükbõl verbuválódott
a számos kulturális eseményen színvonalas mûsort prezentáló
népdalkör. 

A Mûvelõdési Ház ad otthont a minden hónapban megren-
dezendõ zenés-táncos estjüknek, mely rendszeres összejövetel
egy ilyen jellegû civil szervezõdés motorjaként mûködhet.
Felismervén az utazásban rejlõ lehetõségeket, a már meglévõ
kapcsolatok ápolásának jelentõségét, az új ismeretségek
kialakításának fontosságát, jártak már Szentkúton, Hollókõn,
megtekintették a gyöngyösi Mátra Múzeumot, de a kirándulási
naplójukba bekerültek a Kassai Színházban tett látogatással
kapcsolatos élményeik is.

A közelmúltban közösen csodálták meg a Betléri Kastélyt, a
Dobsinai jégbarlangot valamint a Dedinky-tavat, feledhetetlen
emlékekkel gazdagodva. A vonzó programok láttán nem
véletlen tehát, hogy az egyre népszerûbb klub taglétszáma
folyamatosan nõ.
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Hétfõn és kedden házi ve-
télkedõk zajlottak az intéz-
mény falai között, majd ápri-
lis 23-án, szerdán városi szin-
tû természettudományi, szá-
mítógépes-grafikai és hangos
olvasási versenyen mérhették
össze tudásukat a gyerekek.

A természettudományos
megmérettetésnek Borsod-
Abaúj-Zemplén megye föld-
rajza, kultúrája és történelme
szolgált témájául, míg a szá-
mítógépes-grafikai versenyen
indulók fantáziáját a nyári
olimpia indíthatta be, hiszen
képzeletüket szabadjára en-
gedve az ötkarikás játékokkal
kapcsolatos szimbólumokat
alkothattak. 

A hangos olvasók bizonyí-
tották, hogy vannak még
olyan gyerekek, akik tudnak
és szeretnek is olvasni.

Május 9-én délután került
sor a Táncvarázsra, amelyet
az idén már kilencedik alka-
lommal rendeztek meg az is-
kolában. 

A tanintézet tanulói mellett
meghívott csoportok is színe-
sítették a mûsort, fellépett
többek között az MSK
Gyöngyszem Mazsorett cso-
portja, a T-Dance nevû Tánc-
csoport Miskolcról, de a
péteri tagintézmények képvi-
selõi is büszkén hajolhattak
meg egy-egy színvonalas pro-
dukció után.

A Móra-napokon idén is sok
vendéget fogadtunk, a ren-
dezvény kedvezõ visszhangja
pedig azt a reményt sugallja
mindnyájunknak, hogy jövõre
ismét sikere lesz ennek a ha-
gyománynak számító prog-
ramsorozatnak.

A hajhagymákat is megvizsgálták az Egészségnapon.

Az Egészségnaptól a Táncvarázsig  
Április 19-én, egy esõs szombaton az Egészségnappal

indult a Móra-napok rendezvénysorozata, amelyet gon-
dos elõkészítõ munka elõzött meg.

Táncvarázs
A Móra-napok hivatalos megnyitójára április 28-án

került sor. A rendezvényen elõször a negyedik osztá-
lyosok Móra Ferenc életének fordulópontjairól, írói
tevékenységérõl emlékeztek meg zenés-verses
mûsorukban, majd a Diákönkormányzat vezetõje
megkoszorúzta a Móra-emléktáblát.

Iskolánk az Arcádia Kft. pá-
lyázatán nyert egy testzsírmérõ
mérleget, továbbá vitaminokat
és kenyérlisztet. Ez utóbbi fel-
használásával pedagógusaink
kenyeret és sok magvas pogá-
csát sütöttek. Különbözõ vege-
táriánus ételek kerültek az asz-
talra: salátákat, krémeket, ku-
koricából készült süteménye-
ket, valamint különleges zöld-
ségpudingot is megkóstolhat-
tak az új ízek iránt érdeklõdõk. 

Az alapvetõ egészségügyi
méréseket, így a vérnyomás, a
koleszterin és a vércukorszint
mérését városunk védõnõi vé-
gezték el. Nagy érdeklõdés kí-
sérte a természetes alapanyagú
táplálék-kiegészítõkkel foglal-
kozó szakemberek bemutatóit;
sokan állták körül a Voll-

készüléket; és eljöttek azok a
természetgyógyászattal foglal-
kozó vállalkozók is, akik már
évek óta szívesen vesznek részt
rendezvényünkön. A kíváncsis-
kodók találkozhattak mozgás-
masszázs terapeutával, aku-
presszõrrel, meghallgathatták
a reflexológus, a jógaoktató
vagy a fülgyertyás tanácsait. A
nap folyamán a testedzés fon-
tosságát hangsúlyozva a mórás
diákok és tanárok floorballoz-
tak, Qkungon, jógán és gyógy-
tornán vehettek részt.

Akik április közepén elláto-
gattak a Mórába és részt vettek
ezen az Egészségnapi rendez-
vényen, jutalmul – a kellemes
és hasznos kikapcsolódáson
túl – egy-egy vitaminbonbont
is kaptak.

Gyors! Olcs !

HatØkony!
Hirdessen a  SajóTV képújságjában!

e-mail: sajotv@parisat.hu



A szobor nem remekmû, de gondo-
latébresztõ. Sokszor elmentem én is –
mint sokan mások – a szobor elõtt,
ösztönösen felnézve rá. Május elseje
volt. Megálltam egy múló, de hosszú-
nak tûnõ pillanatra. A szobor emlékeztet a
tûz és a kvarc 1200 fokon – az ember által
létrehozott – izzó nászára, amit évez-
redekkel elõtte a háborgó tüzes viharok
során, a maga hatalmas erejével a ter-
mészet egyszer már megteremtett. 

A geológusok obszidián néven ismerik
az így létrejött kõzetet. Már emberõseink-
nek féltett kincse: szerszám /halkés, dárda-
hegy/ volt. Az üveg gyermeke a napnak,
testvére a szivárványnak, az égi világosság
földi mása. Szülõanyja a viskók és paloták
fényesen ragyogó ablakainak, teremtõ for-
rása a katedrálisok titkokat sejtetõ, szent
üzeneteket árasztó, színesen vibráló
fényeinek. Nem szégyelli a vörös és fehér
borokkal töltött palackjainak milliárdjait;
az embert felszabadító vidámság és a
bánatot felejtetõ mámor varázsát sem.
Emlékeztet az üveggyártás mestereire,
akikrõl József Attila írta: 

„Néha napszámosnak hívjátok õket
néha pedig költõnek mondjátok,
noha nem több egyik a másiknál.
Lassan egyformán elfogy a vérük
õk maguk is átlátszóvá lesznek,
ragyogó nagy kristályablakok
a belõletek épülõ jövendõn.“
Sajószentpéteren a vasoxiddal „szeny-

nyezett“ kvarcból csak zöld színû palac-
kokat és ötvenliteres ballonokat gyártot-
tak. Az olvasztókemence hosszú ideig,
évente csak néhány hónapig égett. A
munkanélküli hónapokon emberséges
zsidó kereskedõk által nyújtott hitelek
segítették át a fizetés nélkül maradt csalá-
dokat. 

Az õ emléküket is elmossa lassan a
közömbös, múló idõ.

A tokodi üvegfúvókat 1937-ben a fehér-
üveg gyártásának fellendülése sodorta
Sajószentpéterre. Ma már csak néhányan
emlékeznek a „nagyudvar“ istállókból
átalakított sorházaira, ablak nélküli kony-
háira, az égre nyíló ablakos ajtókra, a
petróleumlámpákra. 

Bezárták már a Tokodi, a Sajószentpé-
teri és a Parádi Üveggyárat is. Kihûlt ké-
ményeik, mint beomlott templomok égbe
kiáltó – harang nélkül maradt – panaszos
tornyai, itt felejtett egyenes derekú büszke
katonái, állnak még.

Nem emlékszünk már a tokodi iskolára
épített kis harangtoronyra, az öreg – szel-
lemi fogyatékos – de soha nem bántott
harangozójára, Karcsira. Tudja-e még va-
laki, mit jelent az a mondat, hogy hajnali
ötkor mindig „klepál“ a Karcsi? Egy vas-
darabot verve végigjárta a gyártelepet,
mert nem volt órája az üvegfúvó csa-
ládoknak. Álmodnak-e még a sötét haj-
nalokról, amikor az üvegfúvók, kezükben
a cikóriakávéval töltött kék kandlival sihtá-
ba mentek? Él-e még az öreg fülekben a
hegyes bajuszú karmester kürtjének
emberi szabadságot ígérõ, gyönyörû
zengése, amikor minden üvegfúvó neve
napján, a csillagos ég alatt a munkás
zenekar élén állt. 

Máskor, a tüdõbajban fiatalon meghalt
üvegfúvó temetésén a zenekar zokogása a
Gerecse hegyeinek visszhangjaként az
egész hegység fölött egyre halkabban szét-
terülve eltûnt, mint a lebegve múló „kék
idõ“. Továbbmentem a Pipiske hegy felé.

Felérve a domboldalra, lenéztem a vá-
rosra, éreztem: nekem nem „térkép e
táj“. Tudom, hogy az öreg kémény és a
sírkövek hol állnak, de az üveglopóból
kicsobbanó illatos italra mégis igaz

„Fölfelé megy borban a gyöngy: jól teszi!“
Megemeltük hûvös poharainkat. Egymásra
néztünk, csak a szemeink beszéltek, de
mindenki tudta, hogy összetartozunk.

Bence László

Tisztelt Fónagy István
Fõszerkesztõ Úr!

Nagyon meglepõdtem, mikor
kezembe fogtam az elsõ szá-
mot. Bevallom õszintén, némi
kétkedéssel fogadtam! Mikor
beleolvastam, megváltozott a
véleményem. Gondoltam, meg-
oldás lehet a mi bajunkra! 

Igen, a mi bajunkra, merthogy
az egész utca nevében írhatom
ezt! Egész utca. Na igen. Ez kicsit
furcsa, mert talán van vagy 50
méter. Nem sokan lakjuk, össze-
sen 10 fõ. Ebben benne van a 8
hónapos kisbaba is. 

Szóval, azt már „megszok-
tuk“, hogy  földúton járunk és
esõ után patakok szelik ke-
resztül-kasul az „utat“. Már
néha az sem okoz gondot,
hogy közvilágításunk körül-
belül a háború elõtti. Ami vi-
szont nem maradhat szó
nélkül, hogy egyes „emberek“
veszik a bátorságot, és az
utcánkba behajtva, halálos
nyugalommal elvégzik kisebb-
nagyobb dolgaikat!!! Még az
sem zavarja õket, hogy az
udvaron tartózkodunk. Jobb
esetben csak mi látjuk, felnõt-
tek, nem pedig a kiskorú gyer-

mekeink. Közülünk nekem
van egyedül kislányom! Ezt
azért is fontos kiemelnem,
mert többnyire férfiak járnak
ide a dolgukat végezni. 

Elõfordul, hogy az emberre
rájön a szükség. De ha már van
alatta 4 kerék, könyörgöm,
miért nem megy olyan helyre,
ahol senki nem látja!? Vagy a
közeli benzinkútra! Hogyan
engedje ki az ember a gyerekét
a ház elé játszani, ha minden-
féle ocsmányságba botlik, vagy
ne adj isten, a labda belerepül
az ott hagyott végtermékbe.
Amikor szóvá tesszük, mert
mint írtam, nem zavarja õket,
hogy az udvaron tartózko-
dunk, még  nekik áll feljebb.
Persze azzal mindenki  tisz-

tában  van, hogy közterület,
csak azzal nem, hogy nem
végzem oda a „dolgom“. 

Ezek már mindennapos
problémák nálunk! Odáig
jutottunk, hogy a füvet  nem
vágjuk az udvaron kívül, mert
a fûnyíró is „olyan“ lesz. Azon
már túltettük magunkat, hogy
itt dobálják ki a kisállatokat,
akiknek gazdát mi keresünk.
Megjegyzem, ez is nagyon
„emberséges“ gesztus, gra-
tulálok. De végképp nem
tudunk mit kezdeni a dolgukat
itt, a Margit-kapuban elvég-
zõkkel. Remélem, most felfi-
gyelnek a problémánkra és
valami megoldás születni fog a
városatyák fejében.

Tisztelettel: Bajnok Mária  
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