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Mozaik

Beszélgetés dr. Tóth Péter történésszel

Ismerjük meg városunk történetét!

Dr. Tóth Péter, egyetemi do-
cens régóta kutatja városunk
történelmét. Két évvel ezelõtt
mutatta be azt a kötetét,
amelyben a városra vonatkozó
forrásokat, korabeli dokumen-
tumokat gyûjtötte össze. Ta-
valy karácsonyi ajándékként
megkaptuk az Üdvözlet Sajó-
Szent-Péterrõl címû képeslap-
könyvet, 2009. december 17-
én pedig egy újabb könyvbe-
mutató tanúi lehettünk a váro-
si könyvtárban. Itt ismerhette
meg ugyanis a közönség dr.
Tóth Péternek a városról írt
újabb kötetét, amelynek címe:
Sajószentpéter Története I.
Elõzmények és Középkor. 

A szerzõvel a könyvbemuta-
tó után beszélgettünk.

- Ha már a kötet címe is
arra utal, hogy elõzmények,
beszéljünk mi is egy kicsit a
könyv megjelenésének elõz-
ményeirõl!

- Régi tervem ennek a könyv-
nek a megírása. Két évvel ez-
elõtt a forrásgyûjtemény meg-
jelenése azt a célt szolgálta,
hogy bemutassam azokat a do-
kumentumokat, amelyeken a

történeti elemzések alapulnak,
az új kötet pedig már egy
konkrét történelmi korba he-
lyezi a várost. Hosszú idõszak
kutatásainak az eredménye ez
a könyv, hiszen mióta az esze-
met, a felnõtt eszemet tudom,
azóta érdekelnek engem ezek
a dolgok. Komoly feltáró mun-
ka elõzte meg a kötet létrejöt-
tét. A feltáró munka alatt nem-
csak a levéltárakban, múzeu-
mokban, könyvtárakban való
búvárkodást értem, hanem a
sok terepbejárást is. És akkor
itt térnék vissza arra, hogy mit
is jelent az „elõzmények” szó a
kötet címében. Ha egy mai ma-
gyar településrõl beszélünk,
akkor nyilvánvalóan a magyar
honfoglalás után létrejött tele-
pülésre kell gondolni. A régé-
szeti leletek azonban bizonyít-
ják, hogy e vidék már koráb-
ban is lakott volt, az emberek
pedig nem véletlenül választa-
nak egy helyet a megtelepe-
désre. Nem tudjuk pontosan,
milyen változások történtek,

mennyire folyamatos a lakos-
ság jelenléte. Itt a könyv címé-
ben az „elõzmények” szó azt
jelenti, hogy Sajószentpéter te-
rületének a történetérõl is be-

szélni kell. A területen elõfor-
duló régészeti lelõhelyekrõl,
arról a földrajzi környezetrõl,
amely mindvégig lehetõvé tet-
te, sõt, jó hellyé, megtelepe-
désre alkalmas környezetté tet-
te ezt a területet. Ugyan az em-
berekrõl, akik hátrahagyták
ezeket a régészeti kultúrákat,
nem tudjuk, részt vettek-e a
ma ismert Sajószentpéter ki-
alakításában, de akár ez is
megtörténhetett. Gondoljunk
csak a kettõs honfoglalás elmé-
letére vagy hasonlókra! Egy-
szerûen ezeket a lelõhelyeket
is el kell helyezni az idõben.
Ennyit jelent az „elõzmények”
szó a könyv címében. S itt is
köszönetet kell mondanom
munkatársaimnak, Koleszár
Krisztiánnak és Szûcs Tamás-
nak, akiknek munkája ennek a
háttérnek a bemutatása.

- A kötet címében szerepel
egy történelmi kor is, egészen
pontosan a középkor. Miért
kell ezt kiemelni, mi a jelentõ-
sége Sajószentpéter vonatko-
zásában a középkornak?

- Nemcsak Sajószentpéter
vonatkozásában, hanem általá-
ban a helytörténeti kutatások-
ban van ennek a dátumnak je-
lentõsége. Mégpedig az, hogy
1526 a magyar középkor végé-

nek az elfogadott dátuma. Bár
vannak, akik vitatják, hogy
tényleg a mohácsi csata vetett-
e véget a középkori magyar ki-
rályságnak, hiszen 1541-ig, az-

az Buda elestéig, a török hata-
lom megszilárdulásáig és az
Erdélyi Fejedelemség létrejöt-
téig annak ellenére, hogy a két
király uralkodott egyszerre,
középkori magyar államszerve-
zet nem változott. Én egy gya-
korlati szempontot is kiemel-
nék, az pedig az, hogy Mohács
után a Magyar Királyi Levértár
elpusztult. Ezért a középkori
források sokkal kisebb szám-
ban maradtak fenn, sokkal
szûkszavúbbak, mint a késõb-
biek. 1526 után olyan új for-
rástípusok jelennek meg, mint
az összeírások, amelyek teljes
névsorokat tartalmaznak: erre
a forráskötetben is szép példá-
kat láthatunk. Ilyenek teljesen
hiányoznak a korábbi idõszak-
ból. Ez a jelenség pedig, vagyis
a források jellegének megvál-
tozása, egészen más módszere-
ket kíván a történeti kutatók-
tól, mint amilyeneket a késõb-
bi idõszakokra alkalmazunk,
gyakorlati szempontból is cél-
szerû tehát ezt a korszakhatárt
komolyan venni.

- Végül az utolsó kérdés.
Miért pont most, néhány
nappal 2009 karácsonya
elõtt jelent meg a könyv?

- Karácsony lesz. Hátha oda-
kerül a kötet a karácsonyfák
alá, és hátha örömmel olvassák
elõdeik, õseik  városuk törté-
netét azok, akiknek igazán szól
a könyv, tehát a sajószentpé-
teriek.

Románné

Sokak régi álma vált valóra azzal, hogy elkészült a
Sajószentpéter történetét bemutató mû elsõ kötete.
Mindannyian szeretnének többet tudni városuk törté-
nelmérõl, de ezt a tudásvágyat eddig csak egyetlen
könyv csillapította (még a 19. század végén), Csurgay
Árpád: Sajó-Szent-Péter város története címû mûve.

A városi könyvtár méltó helyszínül szolgált 
a könyvbemutatónak

Tóth docens úr töretlen
lendülettel kutatja

Sajószentpéter történetét

GGyyoorrss!!

OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen 
a  Sajó TV

képújságjában!

Telefon: 

06-20-667-5711

e-mail: 
sajotv@parisat.hu
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Lehetséges, sõt, szükségsze-
rû is felkészülni bármelyik év-
szakban történõ árvízre,
amennyiben az árvízi elõrejel-
zések idõben beérkeznek hoz-
zánk - kezdte elemzését Dudra
József.  

- A Városgondnokság jól
szervezett jelzõrendszert mû-
ködtet, amelynél mind az
ÉKÖVIZIG helyi illetékese
(gátõr), mind a katasztrófavé-
delem illetékese (általában a
parancsnoka) telefonon értesí-
ti az intézményt (a városüze-
meltetési részlegvezetõt), hogy
milyen idõben milyen fokoza-
tú árvízveszélyre kell számítani
a Sajó folyó sajószentpéteri
szakaszán. Ennek figyelembe-
vételével mozgósítjuk úgy a
technikát, mind a védelemben
résztvevõ szakembereket.

- Mikor kellett a kará-
csonyt a vízparton védeke-
zéssel tölteni?

- Karácsonyi árvízre - a mos-
tanit kivéve - még nem volt
példa Sajószentpéter „árvizes”
történetében, inkább a kora ta-
vaszi, illetve nyár végi, õszi ára-
dások voltak a gyakoribbak. Itt
kell megjegyeznem, hogy a
2009. karácsonyi harmadfokú,
valamint a 2010. januári má-
sodfokú árvízi védekezésben
résztvevõk kifogástalan mun-
kát végeztek, amiért - a szabad-
napjaik feláldozása miatt is -
köszönet illeti õket. Senkit
nem kellett figyelmeztetni,
hogy mit tegyen, mindenki be-
csülettel végezte a kötelessé-
gét a közcélú munkavállalótól
kezdve az igazgatóig.

- Megfelelõ-e a védelmi
rendszer Sajószentpéter tér-
ségében?

- A sajószentpéteri eszköz-
tárnak két fontos eleme van,
ha a katasztrófavédelem esetle-
ges segítségét nem kell igény-

be vennünk. (Min-
denki drukkoljon,
hogy ez utóbbit so-
hase kelljen!) Elsõ
és a legfontosabb
maga a védõgát-
rendszer (körgát +
a vasúti töltés), ami
védelmet nyújt a Sa-
jón túli területen
élõknek, valamint a
"belvárosban" lakók-
nak. Tudomásom
szerint egyszer,
1974-ben volt olyan
nagy árvíz a város-
ban, hogy a Nyögõ-
patak visszaduzzasz-
tása miatt komoly
károk keletkeztek
nemcsak a Sajón tú-
li területen, hanem
a városközpontban
is. (Ekkor több ház
is áldozatául esett a
dühöngõ folyónak.)

Azóta ilyen nagyságrendû árvíz
nem fenyegette a várost. A má-
sodik elem a Városgondnok-
ság személyi és eszközállomá-
nya, amivel igyekszünk az
olyan veszélyes helyeket lokali-
zálni a víz betörésétõl, mint a
Bartók Béla úti áteresz, az Ady
Endre úti áteresz és a szenny-

víztisztítói vasúti áteresz, az
úgynevezett tiltóakna. A Nyö-
gõ-patakot leszámítva - ahol a
visszaduzzasztási veszélyt csak
gátmagasítással lehetne csök-
kenteni - ezeken a helyeken
kell a Városgondnokságnak
helytállnia. Az eszközállomá-
nyunk konkrétan a JCB 3CX
homlokrakodógépbõl, teher-
gépjármûvekbõl és az ilyenkor
használatos eszközökbõl áll,
mint homokzsákok, szivattyúk,
takarófóliák és egyéb kéziszer-
számok.

- Milyen szinten biztosí-
tottak a személyi feltéte-
lek?

- A mozgósított emberek
száma változó. A karácsonyi
harmadfokú veszélyeztetettsé-
get 12 emberrel oldottuk
meg. Fontos hangsúlyoznom,
hogy ilyen esetben nincs veze-
tõ és beosztott (pl. az üzemel-
tetési részlegvezetõ tölti be a
gépjármûvezetõi posztot, és
az igazgató is homokzsákol,
ha szükséges), mindenki azon
dolgozik, hogy a veszélyhely-

zet mihamarább elhárítható
legyen. Általában két gépkocsi
és a rakodógép mindig ké-
szenlétben áll a hozzá szüksé-
ges állományi létszámmal és a
szükséges eszközökkel.

- Volt-e kritikus pillanat a
védekezés során?

- Kritikus pillanat tulajdon-
képpen nem alakult ki, hacsak
az nem tekinthetõ annak, ami-
kor a vasúti tiltóakna acélzsa-
lugáterén is átcsapott a Sajó
(kb. 10 centiméterrel), és sza-
bad folyása lett volna a belvá-
rosi ingatlanok (elsõsorban a
kertek) felé, ha nem fogjuk
meg a vasúti töltés innensõ
oldalán kialakított betonkat-
lan segítségével. Megfogtuk,
így a város megmenekült egy
súlyosabb belvíztõl. Munka-
társaimmal úgy készítettem el
a védekezést, hogy a legna-
gyobb fokozatú árvíznek is el-
lenálljon.

Károk szerencsére nem ke-
letkeztek, attól függetlenül,
hogy a karácsonyi árvíz több -
a vasúti töltés túloldalán talál-
ható - ingatlant veszélyezte-
tett. A nevezett porták kertjeit
ugyan elöntötte a víz, de csu-
pán egy helyrõl kértek a pin-
cébõl szivattyúzást, amit a VG
szakemberei elvégeztek.
Ugyancsak szivattyúzni kellett
a Sajón túli területen is (Bar-
tók Béla úti árok, Wesselényi
utca), de szerencsére viszony-
lag gyorsan visszahúzódott a
víz.

- A jelenlegi védelmi
rendszer mennyire tekint-
hetõ biztonságosnak?

- Úgy gondolom, hogy a je-
lenlegi gátrendszer megfelelõ
biztonságot nyújt a Sajó táma-
dása ellen, de a meglévõ gátak
karbantartására sokkal több
gondot kellene fordítaniuk a
vízügyeseknek. Mi, sajószent-
péteriek árvízvédelem szem-
pontjából - attól függetlenül
is, hogy "mellettünk" folyik el
a Sajó - szerencsések vagyunk,
szemben olyan települések-
kel, ahol csak a meder tartja
kordában a folyót. 

Kovács I. 

Készültség a folyó mentén

Egymást követik ezen a télen a Sajón levonuló árvi-
zek. Ebben az idõszakban, a korábbi években, de talán
évtizedeket is mondhatunk, hasonló készültségre soha
nem volt szükség a folyóparti településeken. Hogyan
oldották meg Sajószentpéteren a váratlan helyzetet? -
ezt a kérdést tettük fel Dudra Józsefnek, a Városgond-
nokság igazgatójának. 

Az operatív szervezés csak
egy része az igazgató 

feladatainak  

A vízállás egyik napról a másikra 
változik
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2010. JANUÁR Aktuális

Élhetõbb városközpont kialakítása a cél

- Sajószentpéter város jövõ-
képét meghatározza a térség-
ben betöltött szerepe és a tele-
püléshálózat fejlesztésének le-
hetõségei. Ezzel kapcsolatban
döntõ jelentõségû a város fejlõ-
dési irányának, nagyságának,
gazdasági szerepkörének meg-
határozása. Amennyiben sike-
rül a várost még komfortosabb,
rendezettebb, vonzó élettérré
fejleszteni, úgy számítani lehet
arra, hogy mint igényes lakóte-
ret biztosító, jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkezõ tele-
pülés egyrészt meg tudja tarta-
ni a lakosságát, másrészt ked-
velt letelepedési hellyé válik,
vállalkozásoknak és turistáknak
is vonzóbb lesz. E célokat szem
elõtt tartva nyújtotta be
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata 2008 júliusában az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) Észak-magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) tá-
mogatási rendszerének elsõ
fordulójára a „Sajószentpéter
Történelmi Városközpontjának
rehabilitációja” elnevezésû pá-
lyázatát. A kétfordulós pályázat
kiírási feltételei szerint már az
elsõ forduló benyújtásához
rendelkezni kellett a város egé-
szére vonatkozó Integrált Város
Fejlesztési Stratégiával és az er-
re épülõ, a tervezett elsõ be-
avatkozási akcióterületet (Bel-

város I) részletesen elemzõ Elõ-
zetes Akcióterületi Tervvel. 

E két tervezési alapdoku-
mentumot is tartalmazó pályá-
zati dokumentációt 2009 feb-
ruárjában a döntésthozók
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) Irányító Hatósága (IH)
támogatásra érdemesnek ítél-

te. E kedvezõ döntéssel a terve-
zett projekt pályázata - a támo-
gatási szerzõdés megkötését
megelõzõen - egy olyan pro-
jektfejlesztési szakaszba (máso-
dik forduló) lépett, mely során
többek között megalakult és el-
kezdte mûködését a fejlesztés
projektmenedzsment cége, a
Városfejlesztési Kft., elkészült a
végleges Akcióterületi Terv és a
fejlesztés pénzügyi-gazdasági
elemzése. Elindultak és több-
nyire lezárultak a közbeszerzé-
si eljárások (tervezõ, tervellen-
õr, mûszaki ellenõr, kivitele-

zõ), elkészültek az engedélye-
zési és kivitelezési dokumentá-
ciók, befejezõdtek az engedé-
lyezési eljárások. Örömmel
mondhatom, hogy ezen alapos
elõkészítõ munkák után a vég-
leges pályázatot 2009. decem-
ber 09-én szakmailag teljesség-
gel elfogadták a döntésthozók,
a végsõ döntés pedig február
elsõ napjaiban várható. 

A pályázaton elnyert támoga-
tás összege mintegy 663 millió
forint, a projekt összköltsége
pedig közel 830 millió. E közel
egy milliárd forint összegû fej-
lesztés a város életében példa-
nélküli. Hogy mi valósul meg
ebbõl a hatalmas összegbõl? A
polgármesteri hivatal központi
épületének (Kálvin tér 4-6.) fel-
újítása, akadálymentesítése, a

polgármesteri hivatal másik
épületének (Kálvin tér 31-33. -
Bútorbolt) kialakítása, a régi
mozi épületében a Rendezvé-
nyek Háza kerül kialakításra,
valamint megújul a tájház és a
Lévay-ház is. Megvalósul a re-
formátus templom külsõ felújí-
tása, a belsõ úthálózat fejleszté-
se, a Kálvin tér térburkolására
és persze parkrendezésre is sor
kerül. A pályázat a megvalósí-
táshoz szükséges közmûkiváltá-
sokat, sõt, a meglévõ gyalogos
híd bontását is tartalmazza. Az
épületrekonstrukciók célja a

teljes felújításon túlmenõen a
középületek városképbe illesz-
kedõ, megújult külsõvel törté-
nõ ellátása, a szolgálati infra-
struktúra, az eszközpark kor-
szerûsítése. A korszerûsítések
nyomán az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatások - a kor-
szerûen felszerelt ügyféltér és
háttér-infrastruktúra következ-
tében - könnyebben elérhetõek
lesznek, az ügyintézési idõ je-
lentõsen lerövidül. A hivatali
épületek korszerûsítése, elhe-
lyezkedésük racionalizálása a
fenntartási költségek csökkené-
sét eredményezi. Az épületre-
konstrukciók során hõtech-
nikai követelményeket kielégí-
tõ külsõ és belsõ felújítás, vala-
mint - a Lévay-ház kivételével - a
gépészeti és a villamosrend-
szerek korszerûsítése is lezajlik.

Esélyegyenlõségi követel-
mény, hogy megtörténjen az
épületek akadálymentesítése, va-
lamint a kétszintes épületeknél
felvonó építése. A Rendezvények
Háza az esküvõk és egyéb ren-
dezvények lebonyolításának igé-
nyes környezetét biztosítja. A vá-
rosközpont három mûemléke: a
református templom, a Lévay- és
a tájház homlokzata megújul. A
Kálvin tér északi részén az újon-
nan megvalósuló csapadékcsa-
tornába a templom mély fekvésû
telkének draincsöves talajvíz-el-
vezetése bekötésre kerül. A bel-
város közlekedéshálózat-fejlesz-
tése, a Nyögõ-patakon a közúti
híd és az új csomópont építése a
közlekedés feltételeinek javítását
szolgálja. 

A projektfejlesztés, illetve az
alapos elõkészítést követõ
tényleges kivetelezés tervezett
kezdése 2010 februárja, a teljes
beruházás várható befejezése
pedig 2011 márciusa.

Román Péterné

Uniós pályázat segítségével újul meg a Kálvin tér és környéke

Több fórumon, ünnepségen, rendezvényen hallhat-
tuk, hogy a város sikeres pályázatot nyújtott be a törté-
nelmi városközpont átalakítására, rehabilitációjára. A
hírek megerõsítését igazolja az a tény is, hogy néhány
napja az ügyeket intézõk hiába keresik az önkormány-
zat bizonyos osztályait a régi, megszokott helyükön.
Azt tapasztalják, hogy új helyre, a Lévay József Tagisko-
la hátsó épületszárnyába irányítják õket. Valami tehát
elkezdõdött. Ennek elõzményeirõl, jelenlegi folyamatá-
ról és várható eredményeirõl szeretnénk Olvasóinkat
tájékoztatni dr. Németh László, a Sajószentpéteri Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetõje segítségével.

A Bútorbolt épületében kerül elhelyezésre az Okmányiroda is

Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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III. évf. 1. számAktuális

Egy döntés hátterérõl

Hetek óta közszájon forog
az információ, miszerint vá-
rosunk polgármestere, dr. Fa-
ragó Péter nem indul a 2010-
es országgyûlési választáso-
kon. Magyarul: nem õ lesz a
6-os számú választókörzet
MSZP-s képviselõ-jelöltje.
Amikor elõször eljutott hoz-
zám ez a hír, kacsának hit-
tem. Most azonban, miután a
bevezetõben említett óriás-
plakáton is egy számomra ke-
vésbé ismert politikus (dr.
Varga László) fotója szerepel,
arra kértem polgármester
urat, ossza meg Olvasóinkkal
döntésének hátterét.

- Milyen tényezõk ját-
szottak szerepet abban,
hogy - képletesen szólva -
átadja a stafétabotot egy fi-
atal politikusnak?

- Nem egy hirtelen ötlettõl
vezérelve döntöttem így. An-
nak ellenére, hogy a párt ko-
rábban 2010-re is engem je-
lölt, én már akkor jeleztem,
ez ügyben még gondolkodási
idõt kérek. Tizenhat éve va-
gyok országgyûlési képviselõ,
így mondanom sem kell,
hogy a döntés nem egyszerû.
Mégis több érv szólt amellett,

hogy nemet mondjak a felké-
résre. Érvként persze nem ar-
ra gondolok, amit néhányan
elõszeretettel hangoztattak,
nevezetesen, hogy a polgár-
mesteri hivatás és az ország-
gyûlési képviselõség nem fér
meg egymással. Azt gondo-
lom, éppen Sajószentpéter
fejlõdése a legjobb példa ar-
ra, hogy kormánypárti képvi-
selõként rendkívül sokat tud-
tam tenni azért, hogy a 6-os
számú választókörzetben, és
benne városunkban, látvá-
nyos átalakulás induljon el.
Csak néhány példa arra, hogy
nem csupán Sajószentpéter
profitált ebbõl az elmúlt
években: Borsodszirákon
megoldódott a csapadékvíz-
elvezetés, Múcsonyban meg-
újult az iskola, Nekézseny-
ben, Lénártdarócon és Csok-
vazományban szennyvízberu-
házásra került sor, de említ-
hetném a Pitypalatty-völgyet
is, ahol évekkel korábban
szintén megtörtént a szenny-
vízhálózat kiépítése, szintén
a közremûködésemmel. Sajó-
ecsegen, illetve Sajókeresz-
túrban is folynak a szennyvíz-
beruházás elõkészületei, és
még folytathatnánk a sort
számos településsel. Azt per-
sze kár lenne tagadni, hogy
az utóbbi három évben a leg-
több energiámat az kötötte
le, hogy ennek a városnak - a
lehetõségekhez képest - min-
den támogatást megszerez-
zek, de ezen nincs mit cso-
dálkozni, miután ez a telepü-
lés volt a legjobban lemarad-
va. Milyen érv szól akkor
mégis amellett, hogy átadjam
a „stafétabotot”? Négyszer vá-

lasztottak országgyûlési kép-
viselõnek az emberek, amit
ezúton is köszönök nekik. Ti-
zenhat éven keresztül Ma-
gyarország legszebb középü-
letében dolgozhattam, ezt
sem fogom soha elfelejteni,
de az is igaz, hogy számolni
kell a realitásokkal. Az utó-
dom egy energikus fiatalem-
ber, akire ugyancsak hosszú
távon számíthatnak az embe-
rek. Azt is elhihetik nekem,
hogy a parlamenti munka
rengeteg utazással jár, amibõl
jó lenne már egy kicsit keve-
sebb, de természetesen a vég-
sõ érv nem ez volt, amikor
meghoztam a döntésemet.
Egyszerûen arra gondoltam,
hogy azt a munkát, amit el-
kezdtem itt Sajószentpé-
teren, azt be kell fejeznem.
Bõven van még mit tennem a
városért: a beruházások ép-
pen most értek abba a fázis-
ba, amikor úgy érzem, nem
Budapesten, hanem itt,
Sajószentpéteren van rám
szükség. Az összes beruhá-
zás, felújítás zökkenõmentes
lebonyolítása legalább akko-
ra feladat lesz, mint az elmúlt
három esztendõben a szüksé-
ges anyagi forrásokért való
lobbizás. 

- Óhatatlanul felmerül az
emberben a kérdés: Vajon
ebben a döntésben mekko-
ra szerepet játszott az
MSZP lefelé ívelõ népsze-
rûsége, illetve a kormány
megszorító intézkedései?

- Rendkívül életszerû a kér-
dése, és örülök is neki, hi-
szen így nem mondhatják,
hogy megkerültük ezt a prob-
lémát. Azt gondolom, négy
ciklust követõen egy politi-
kusnak számolnia kell a reali-
tásokkal! Kétségtelen, hogy
fõként az utóbbi két évben
születtek olyan döntések,
melyekkel én magam sem ér-
tettem egyet. De ezt nem is
rejtettem véka alá, hiszen a
frakcióüléseken rendszere-
sen hangot adtam ennek.
Csak egy példát hadd említ-

sek! Ennek az eredménye
lett, hogy a vagyonadó a
sajószentpéteri ingatlantulaj-
donosok 99 százalékát nem
érinti. Más népszerûtlen in-
tézkedések is napvilágot lát-
tak az elmúlt idõszakban,
ezek alapvetõen azért szület-
tek meg, hogy az ország jövõ-
je - a gazdasági válság ellené-
re is - biztosítva legyen. Ma is
azt mondom, hogy ezek az
intézkedések elkerülhetetle-
nek voltak, éppen a segítsé-
gükkel kerültük el azt a lefelé
vezetõ spirált, amely hosszú
évekre, esetleg évtizedekre
behatárolta volna az ország
lehetõségeit. Egyébként az
MSZP lefelé ívelõ népszerû-
ségérõl csak annyit, hogy sze-
rintem a többségében balol-
dali szellemiségû emberek
lakta 6-os számú választási
körzetnek tavasszal is szocia-
lista országgyûlési képviselõ-
je lesz. Nem ez adta meg te-
hát a végsõ impulzust a dön-
tésemhez, hanem sokkal in-
kább az a tény, hogy ebben a
városban rendkívül sok meg-
oldandó feladat vár még rám
és a munkatársaimra. Nem is
titkolom, hogy az õszi, hely-
hatósági választásokon újra
versenybe szállok a polgár-
mesteri hivatásért. Tulajdon-
képpen ebben az évben in-
dulnak el tömegesen a beru-
házások - egy kivételével már
a támogatási szerzõdéseket is
aláírtam -, így az elkövetkezõ
idõszakban azért szeretnék
dolgozni, hogy azok a tervek,
melyekrõl már a Szentpéteri
Krónika hasábjain is többször
beszámoltam, valóra válja-
nak. Ezért döntöttem úgy,
hogy 16 év után azt a munkát
befejezem, hogy minden
erõmmel, energiámmal a pol-
gármesteri teendõkre kon-
centrálhassak. 

- Polgármester úr, köszö-
nöm, hogy mindezt meg-
osztotta Olvasóinkkal!

Sulyok Barnabás

Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Hivatalosan el sem kezdõdött a választási kampány,
mivel a köztársasági elnök még nem tûzte ki a parla-
menti választások idõpontját, mégis azt látjuk, hogy
gombamód szaporodnak az óriásplakátok, melyekrõl
politikusok üzennek nekünk, választópolgároknak.
Nincs ebben semmi különös - mondhatja bárki, termé-
szetes dolog, hogy négyévente megmérettetnek az or-
szág irányítói. Ez persze így is van rendjén, csakhogy
valamiben biztosan más lesz a tavaszi választási fordu-
ló, mint az elmúlt 16 évben.
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Sport

Nemes versengés az MSK tornacsarnokában

Már az ókor emberében is
élt az a szellem, ami megerõl-
tetõ feladatok elvégzésével ki-
tartásának, erejének bizonyítá-
sára sarkallta. A különbözõ
szabályrendszerek lehetõvé
tették azt is, hogy a régi kor at-
létái többféle szempont alap-
ján mutathassák meg ráter-
mettségüket. 

A sport szenvedélyes szere-
tete a mostani idõkben is fon-
tos szerepet játszik az emberek
mindennapjaiban. Erre a szen-
vedélyre és szeretetre apellálva
született meg Zsíros László fe-
jében a Sajószentpéteri Szu-
persportoló Gála ötlete. A terv
egyszerû, szórakoztató versen-
gésnek indult: városunk elis-
mert sportolóit felvonultatva
megrendezni egy olyan játék-
sorozatot, amelyben nemtõl és

kortól függetlenül próbálhat-
ják ki képességeiket bajnoka-
ink. Végül, hála a gondos szer-
vezésnek, a jeles sportembe-
rekbõl álló zsûrinek és a szin-
tén neves versenyzõgárdának,
az ötlet nagyszabású sportese-

ménnyé nõtte ki magát. Ezt mi
sem bizonyítja ékesebben,
mint a szponzorok által felkí-
nált díjak: az AutoCarma, a
BÉM és a Start Autó segítségé-
vel a rendezõk komoly kalibe-
rû nyereményeket adhattak át
a gyõzteseknek. Az év szuper-
sportolójának a jutalma egy
hétvégi teli tankos tesztvezetés
lett: az aranyérem tulajdonosa
egy vadonatúj Seat gépkocsival
róhatja az utakat pár napig. A
második és harmadik helyezett
értékes vásárlási utalvánnyal
gazdagodhatott, emellett min-
den versenyzõ kapott ajándék-
ba egy olyan ingnyakas pólót,
amelyet a Start Autó rallysai vi-
selnek. 

De lássuk, hogyan is történt!
December huszonharmadi-

kán délután a Mûvelõdési és
Sport Központban megkezdõ-
dött a vetélkedés. A zsûri aszta-
lánál Kurmai Zoltán NB I-es já-
tékvezetõ, Sütõ Ágnes, Bod-
nárné Sikúr Jolán és Négyesi
László foglaltak helyet. Jelen
volt a gálán Pátrovics Géza ti-
zennégyszeres senior súlyeme-
lõ is. 

Sajószentpéter ismert spor-
tolói közül nyolcan vállalták a
megmérettetést: Brogli Réka

kerékpárosunk - aki jelenleg is
versenyben van a Megye Spor-
tolója címért - , Szabó Katalin
kézilabdázónk, elismert ököl-
vívónk: Isaszegi Róbert, Szabó
Lászlóné karatékánk, Beregi
László dartsosunk, Zabiák Jó-
zsef sakkozónk, Gyurik Glória

falmászónk és nem utolsó sor-
ban kedvelt labdarúgónk,
Spisák Barnabás. 

A szórakoztató és erõpróbá-
ló feladatokat Göndör Judit
bravúrosan vezette le. Sokszor

sikerült a nézõket is bevonnia
a játékba. A versenyszámokat
úgy válogatták össze, hogy erõ-
re és ügyességre egyaránt
szüksége legyen annak, aki a
gyõzelmi babérokra tört, ezzel
kompenzálták is a hölgyek és
az urak esélyeit. A lányok ke-
csességét és ruganyosságát vet-
te igénybe a hullahopp, míg a
fiúk az erõnlétüket zsákfutás-
nál bizonyíthatták. Mindemel-

lett kosárra dobással, darts-
versennyel, kötélugrással és
floorballos ügyességi játékkal
tesztelték versenyzõinket. Zú-
gott a közönség buzdítása,
gyöngyöztek az izzadságcsep-
pek… 

A küzdelem egészen a végki-
fejletig fej-fej mellett haladt,
ám a finisben egy orrhossznyi
elõnnyel mégis Szabó Katalin
gyõzött, kiérdemelve így a
Sajószentpéter Szupersporto-
lója 2009 díjat! A verseny to-
vábbi sorrendje izgalmasan,
megosztott helyezésekkel tar-
kítva alakult:

2. Spisák Barnabás
3. Isaszegi Róbert
4. Zabiák József
5. Brogli Réka

Beregi László
Gyurik Glória

8. Szabó Lászlóné
Az egybegyûltek ezután részt

vettek egy állófogadáson, ahol
a zsûri, a sportolók és a nézõk
is megoszthatták egymással új-
donsült élményeiket. A gála a
megjelentek egyhangú véle-
ménye szerint kiválóan sike-
rült, így nem csoda, hogy a ver-

senyzõk ígéretet tettek arra: a
következõ alkalommal is ösz-
szemérik egymással az erejü-
ket.   

Az év szupersportolójának
ezúton is szeretnénk gratulálni
a megszerzett címhez, és re-
méljük, kellemes utazással telt
a kiérdemelt hétvégéje! 

Bájer Máté

Sajószentpéter Szupersportolója 2009

„A szépség vagy te, Sport!
a testeket te formálod nemessé,
elûzöl romboló, vad szenvedélyeket,
acéllá edzel lankadatlanul…”

(Pierre de Coubertin)

Itt még nem sejthettük, hogy ki lesz a verseny gyõztese

Munkában a zsûri

A késõbbi gyõztes szinte
minden számban 

maximális teljesítményt
nyújtott
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Némák maradtunk, mint a hal

Sokakról ezért nem tudjuk,
hogy egykor az elhurcoltak kö-
zött voltak, még akkor sem, ha
egy utcában lakunk velük. Most
januárban 65 éve annak, hogy
az elsõ vagonok elindultak a
messzi Szovjetunióba, azokkal
az ártatlan emberekkel, akik-
nek csak annyi bûnük volt,
hogy német hangzású nevet vi-
seltek. Ezen áldozatok között
több sajószentpéteri és dusno-
ki is volt. Ma is köztünk él
Lestár Józsefné született Szé-
kely Júlianna, aki könny-
belábadt szemmel, így emlék-
szik a borzalmakra:

„Alig érkeztek meg a szovjet
katonák a városba 1944 decem-
berében, már üzentek is az
édesapámnak, hogy velünk, lá-
nyokkal haladéktalanul jelen-
jen meg a városházán. Néhány
napi élelmet és váltás ruhát vi-
hettünk magunkkal. Mit volt
mit tenni, elbúcsúztunk édes-
anyánktól, öcsénktõl, de akkor
még nem tudtuk, hogy ez a bú-
csú három évre szól. Édes-
apánktól ott köszöntünk el, õ
hazaindult, minket pedig egy
közeli házba vittek. Még aznap,
illetve másnap is érkeztek újab-
bak és újabbak. Fiatalok, idõ-
sebbek, nõk és férfiak egyaránt.
Lehettünk már vagy kétszázan,
amikor a szovjet katonák sora-
koztattak minket, és elindul-
tunk a decemberi hidegben
Miskolcra, gyalog. Miskolcon
egy katonai laktanyában szállá-
soltak el, ott, ahol elõtte német
katonák voltak. Már itt sokan
tetveket szedtünk össze, de ar-
ra nem volt lehetõségünk, hogy
rendesen tisztálkodjunk, és
megszüntessük a tetvességet.
Már januárt írtunk, amikor
marhavagonokba vezényeltek

minket, egy-egy szerelvénybe
ötven-ötven embert. Néhány
szalmazsákon és egy vödrön kí-
vül semmi nem volt a vagon-
ban. Elindult a vonat, és csak
ment és ment. Teltek a napok,
múltak az éjszakák, és még
mindig zakatoltak a kerekek.
Azt, hogy hol járunk, nem en-
gedték megnézni, vizet se kap-

tunk minden állomáson, tisztál-
kodásról meg szó sem eshetett.
Talán két hét telhetett el, ami-
kor megállt a vonat, és minden-
kit kiparancsoltak a vagonok-
ból. Egy állomásépületen kívül
mást nem láttunk a környéken.
Valahol az orosz pusztán lehet-
tünk. Hideg volt, fújt a szél, és a
hó is esett. Megint gyalog kel-
lett mennünk a lágerig. A tábor
területén egyetlen emeletes
épület állt. Gondoltuk, jó lesz
végre megpihenni, átmeleged-
ni, megmosakodni, de ez a re-
ményünk hamarosan szerte-
foszlott, mert a barakkban
olyan hideg volt, hogy még az
ágyakon is zúzmara hirdette a

farkasordító hideget. Az egyet-
len kályha nem tudta átmelegí-
teni a termet. Másnap már
munkába kellett állnunk. Én és
az egyik nõvérem a közeli bá-
nyába kerültünk. Fiatal voltam
(20 éves és erõs), ezért csillés-
nek osztottak, ami kemény fizi-
kai erõt igényelt. Két kilométe-
ren keresztül toltam a szénnel
megrakott csillét napjában
többször is. A bányába egy lyuk
vezetett, amelyben egy létra
állt, ezen lehetett le- és feljutni.
Életveszélyesek voltak a körül-
mények: szûk járatok, omlado-
zó tartógerendák. Néha olyan
szûk helyekre kellett bemen-
nem, ahol alig fért el a csille, ha
megborult, meg kellett tarta-
nom. Borzasztóan kimerültem.
Az elsõ idõszakban még víz sem
volt a táborban, így a szénport
se tudtuk lemosni magunkról. 

Néhány embernek az volt a
feladata, hogy vízvezetéket épít-
sen, míg mások egy újabb ba-
rakkon dolgoztak, ami végül is
a fürdõ szerepét töltötte be. Na-
ponta háromszor kaptunk en-
ni, mindig a lágerben volt az ét-
kezés. A kemény fizikai munká-
hoz nem volt elég az étel, a mi-
nõsége pedig csapnivaló volt,
leggyakrabban káposztalevest
kaptunk. Az ellátásért fizetnünk
kellett, de néhányunknak a
munkáért kapott járandósága
nem fedezte az ellátás költsége-
it. Akinek volt egy kis pénze, és
kijutott a piacra, kenyeret vett
érte. Többen próbálkoztak szö-
késsel is, de kevés reménnyel.
Egyszer engem is hívtak, de azt
mondtam, nem megyek, mert
gyalog a végeláthatatlan és is-
meretlen pusztában esélyünk
sincs, a lovas katonák hamar
utolérnek. Akit elkaptak, ször-
nyen megverték. A kevés étel-
tõl, a nehéz fizikai munkától
hamar lenyengült a szerveze-
tünk, sokan (fõleg a férfiak) na-
gyon betegek lettek, és többen
közülük meg is haltak. A tél, a
hideg szél a csontunkig hatolt,
és a barakkban sem tudtunk
igazán átmelegedni. Az otthon-
ról hozott ruhák gyorsan elkop-
tak, így olyan mundért kap-

tunk, amilyenbõl a katonaruhá-
kat varrták. Adtak melegítõket
is, de ezek a ruhák se védtek a
hidegtõl. A következõ év telén
én is beteg lettem, tüdõgyulla-
dást kaptam. Elõször nem ke-
rültem az orvosi barakkba,
mert sok volt a beteg. A lázam
úgy próbáltam csillapítani,
hogy a jeges ablakhoz kuporod-
tam. Már jobban lettem, mire
nekem is jutott ellátás. Az orvos
megsajnált, és könnyebb mun-
kát kért nekem. Így kerültem a
konyhára, ahol orosz asszo-
nyok fõztek. Jó volt velük dol-
gozni, rendesek és embersége-
sek voltak. Idõnként egy-egy
embert vendégül láthattak a sa-
ját otthonukban. Minden fájda-
lom és nehézség ellenére még-
is az volt a legszörnyûbb, hogy
mi sem tudtunk semmit az itt-
honiakról, és persze õk se ró-
lunk. Két év után néhány olyan
nõt, akinek otthon kicsi gyere-
ke volt, hazaengedtek. Ez volt
az elsõ alkalom, hogy én is
üzenni tudtam a szüleimnek, és
hogy valóban én vagyok, bizo-
nyítékul elküldtem a fél fülbe-
valómat.

Nekem és nõvéreimnek még
egy évet kellett várnunk a sza-
badulásra. A szüleim is értesül-
tek arról, hogy hazamegyünk,
mert az egyik szomszéd bácsi a
vasútnál dolgozott, és ott min-
dig figyelték a Szovjetunióból
érkezõ vonatokat. Szegény
édesapám bejött elénk a Tiszai
pályaudvarra, de sajnos elmel-
lõztük egymást, mert nem is-
mert meg minket. Otthon sze-
gény elájult, amikor meglátott,
édesanyám pedig napokig
nem tudott szólni, csak ült, és
nézett maga elé. A táborból
úgy engedtek el, hogy megtil-
tották, hogy bárkinek is el-
mondjuk, hol jártunk, mi tör-
tént velünk, mert ellenkezõ
esetben újabb munkatábor
várhat ránk. És mi némák ma-
radtunk, mint a hal. Nem sok-
kal hazaérkezésem után férj-
hez mentem, és hogy ma még
itt vagyok, azt kizárólag a sze-
retteimnek köszönhetem.”

Román Péterné

Aki túlélte a „málenkij robotot”

A történelemnek mindig vannak sötét korszakai, de
ezek a sötét korszakok csak akkor válnak világossá, ha
az áldozatok, a túlélõk elmondhatják megaláztatásu-
kat, meghurcoltatásukat. Sajnos egyre kevesebb a re-
mény, hogy azok, akik a „málenkij robot” borzalmait
átélték, megszólaljanak. Amíg az emlékek frissek vol-
tak, hallgatniuk kellett, mert különben újabb munkatá-
bor várt volna rájuk; most, amikor már lehetne beszél-
ni, kevesen vannak az élõk sorában, s akik még élnek,
már nem szívesen emlékeznek és beszélnek.

A '80-as évek végén doku-
mentumfilm is készült az

elhurcoltakról
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Egyed Antalné nem tõsgyö-
keres sajószentpéteri, hiszen
szüleivel Gyöngyösrõl érke-
zett ide 1951-ben. Alapfokú
tanulmányait a mai Kossuth
Lajos Általános Iskolában vé-
gezte, amely intézmény peda-
gógusai meghatározóak vol-
tak egész életére. Simonits
tanító nénivel kezdte az elsõ
osztályt, majd az általa zseni-
álisnak tartott Nyéki Ilona is
nagy hatással volt rá, akár-
csak Fövenyessy Pál. Aztán
Szabó József nevét említi, aki
hatodik osztályos korában,
felismerve tehetségét, a Bor-
sodi Bányász tornaszakosztá-
lyához küldte. Szorgalmas
munkáját a következõ évek-
ben számos sportsiker követ-
te. Elõbb a szertornában,
majd modern gimnasztiká-
ban mutatta meg tehetségét.
Edzõi: Sütõ Lászlóné és a
2008-ban elhunyt Perényi Ist-
ván voltak. Számos egyéni és
csapatverseny aranyérmei
mellett számtalan dobogós
helyezéssel is büszkélkedhe-
tett megyei, vidéki és orszá-
gos bajnokságokon egyaránt.

Miskolcon a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban szerzett
érettségit, majd a miskolci
100. Számú Szakmunkáskép-
zõ Iskolában a kétéves mû-
szaki rajzolói szakot végezte
el, gyakorlatra pedig a BVK-
ba járt. Késõbb az üveggyár-
ban kezdett dolgozni, amikor
Fövenyessy tanár úr ösztön-
zésére a pedagógus pályát vá-
lasztotta. Így 1970-ben képe-
sítés nélküli nevelõként he-
lyezkedett el a 3. Számú Álta-
lános Iskolában.  A munkájá-
hoz szükséges képesítést az
egri Ho Si Minh Tanárképzõ
Fõiskola történelem szakán
szerezte. Nagy szívfájdalma
volt, hogy a testnevelés sza-
kot egy komoly sportsérülése

miatt félbe kellett szakítania. 
Az iskolában akkoriban ke-

mény munka folyt, mintegy
1200 tanuló járt két mûsza-
kos tanrendben. Akkor még
természetes volt, hogy mun-
kaidõn túl is vállalt feladatot
a pedagógus, amibõl Egyed
Antalné is kivette részét, úgy-
mint pártfogó vagy népszám-
lálói biztos. Háromgyerekes
anyukaként (gyermekei: Ta-
más, Viktória és Balázs) részt
vett az úttörõ munkában, ve-
zette a felsõ tagozat osztály-
fõnöki munkaközösségét.
1987-tõl szerepet vállalt a Pe-
dagógus Szakszervezetben,
majd választott városi titkár
lett, így teljes rálátással
mondhatja, hogy a '80-as
évek végére sikerült szétverni
a közoktatást. Korszerûsítés-
re szorult volna az iskolai
alapellátás, csökkentek a bé-
rek, és ezekért igyekeztek
harcba szállni az érdekvédõk. 

Tehetséges és érdeklõdõ
tanítványai szerepeltek me-
gyei, országos levelezõ törté-
nelem versenyeken. Több
csapattal indultak - és szép

eredményt értek el - az orszá-
gos többfordulós egyháztör-
téneti vetélkedõn is. Bekap-
csolódott az Országos Peda-
gógiai Intézet által a 7. osztá-
lyosok részére kidolgozott
kommunikációs képességek
differenciált fejlesztése címû
kísérleti programba, melyet a
kazincbarcikai munkaközös-
ség irányított. 1997-tõl került
iskolai bevezetésre a honis-
mereti és életmód program,
ami sokszínûvé tette a törté-
nelem tanítását is.

Tíz éven át igazgató-helyet-
tesi feladatokat, valamint a
minõségbiztosítási kör veze-
tését is ellátta. Az iskolai kol-
lektíva teljes támogatását és
bizalmát élvezte, ennek kö-
szönhetõen mindvégig meg-
tartotta elsõ munkahelyét.
Egykori tanítványaival és sok
esetben azok szüleivel is
mindmáig szoros kapcsolatot
ápol. Büszke arra, hogy része
volt a Pécsi Sándor Általános
Iskola névadásában, méltó
emléket állítva a sajószentpé-
teri születésû színészóriás-
nak. 

Ugyanakkor említésre mél-
tóak azok a szórakoztató
programok, rendezvények,
amelyeket nagy lelkesedéssel
szervezett kollégáival, saját
és a közösség örömére, úgy-
mint férfinap, nevelõtestületi
télapó és karácsonyi estek,
farsangi mulatságok, színház-
és koncertlátogatások, iskola-
újság újraindítása, fordított
napok, gyereknapok, a ma-
gyar népmese napja. 

Munkáját elismerte a
MÚOSZ Dicsérõ Oklevéllel, a
Pedagógus Szakszervezet Eöt-
vös József-díj bronz plakettjé-
vel, valamint az Oktatási Mi-
nisztérium Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmével a 40
éves eredményes munkájá-
ért. Ezek mellett és nem utol-
só sorban a Pécsi Sándor Ál-
talános Iskola fennállásának
50. évfordulóján kitüntette a
„Miértünk” Sajószentpéterért
Alapítvány a közoktatásban
végzett több évtizedes ki-

emelkedõ munkájáért.
A mai oktatás helyzetérõl

azonban szomorú vélemény-
nyel van: a mai pedagógus
társak munkájuk szépsége
mellett komoly terheket is ci-
pelnek. 

Nyugdíjba vonulása után,
többszöri megkeresések elle-
nére sem vállalt oktatási fel-
adatot, inkább belevetette
magát a „nyugdíjas életbe”.
Elárulta: a konyhában a leg-
bonyolultabb recepteket is
kipróbálja, mivel aktív korá-
ban erre nem volt elég ideje.
Gyûjtõszenvedélyének is hó-
dolhat, különösen a családi
hagyatékból kerültek hozzá
értékes darabok, mint nagy-
mamájának a nászpárnája,
amit saját kezûleg hímzett a
tulajdonosa vagy a nagyapa
katonaládája. Könyvek a 18-
19. századból, régi Biblia,
megsárgult levelezõlapok
vagy édesapjának - aki az egri
Líceumban tanult - az óraváz-
lata mind becses értékek szá-
mára. 

A komolyzene is közel áll
hozzá, bérletes látogatója a
Mûvészetek Házában tartott
elõadásoknak. Ezen kívül a
sportmûsorok, a kirándulá-
sok, színház- és koncertláto-
gatások teszik teljessé az éle-
tét. Három gyermekét és
négy unokáját, amikor teheti,
meglátogatja, de maradandót
is szeretne alkotni. Belekez-
dett egy internetes szakács-
könyv írásába, amellyel túl
azon, hogy sokan kipróbál-
hatják majd konyhai kísérle-
teinek végeredményét, a pe-
dagógusi évek alatt szerzett
tapasztalataival felhívja a szü-
lõk figyelmét a gyermekek
korszerû táplálkozásának
fontosságára, amely sok eset-
ben nem is annyira az anyagi-
akon múlik, egyszerû prakti-
kákkal is támogathatjuk az is-
kolások egészségét. 

Kovács

8
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Portré: Egyed Antalné

Szakácskönyvet ír és régiségeket gyûjt a nyugdíjas pedagógus

Közel harmincnyolc évig volt a katedrán, ma pedig
igyekszik a munkájából adódóan a családjától elvett
idõt kárpótolni. A „kárrendezést” konyhai kísérletek
formájában végzi, naponta finom ételeket tálal az asz-
talra. Ha rajta múlna, megregulázná az oktatási rend-
szert. 

Egyed Antalné (Erzsike)
internetes 

szakácskönyvet ír
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Aki mindig a csapatérdeket képviselte

A Békés megyei Dévaványáról
származó pedagógus Egerben
járt tanárképzõ fõiskolára, ahol
1972-ben kapott diplomát. Pá-
lyakezdõ éveit az alföldi telepü-
lésen, Kisújszálláson, illetve
Dévaványán töltötte. Házasság-
kötése után került Borsodba,
férje agrármérnök végzettségû
és tõsgyökeres sajószentpéteri.
Egy fiuk született, aki a Miskolci
Egyetemen szerzett diplomát. 

Új lakóhelyén akkor nem volt
üres állás, ezért elsõ munkahe-
lye az ormosbányai iskola volt.
Sajószentpéteren 1981-ben tu-
dott elhelyezkedni, akkor a 3.
Számú Általános Iskolában ma-
tematika-fizika tanári állás üre-
sedett meg. Az elsõ tanévben
azonnal bekapcsolódott a kö-
zösségi munkába, ami a korábbi
idõszakokban sem állt tõle tá-
vol, hiszen 1976-ban már átve-
hette a KISZ Központi Bizottság
Dicsérõ Oklevelét. Lelkesedése,
tenni akarása feltûnt akkori fe-
letteseinek, ezért hamarosan
megbízták az iskola úttörõcsa-
patának vezetésével, majd kine-
vezték igazgató-helyettesnek.

Legfontosabb feladatának azok-
ban az években is a tanítást te-
kintette, és igyekezett minden
szemléltetõ eszközt beszerezni
a fizikai kísérletekhez. Ezzel a
tantárggyal - fõként a látványos
bemutatók miatt - nem is volt
sok gondja, a tanulók élvezték
az órákat. A matematika viszont
a száraz számsorok és a bema-
golásra váró  egyenletek miatt
sok diák számára a nemszere-
tem kategóriába tartozik, és
nem is könnyû megszerettetni.
Ennek ellenére mindig akadtak
olyan tanulók, akiket érdekelt
ez a tantárgy, és Drahos Imréné
(Terike) felkészítette õket a
szaktárgyi versenyekre. Sorra
születtek a jó eredmények,
amikhez sok-sok munkaidõn kí-
vüli órát kellett vállalnia, ami-
nek a családja látta kárát. Tudta
ezt már akkor is a tanárnõ, de
érezte, hogy hozzátartozói tá-
mogatják munkájában, amiért
úgy érzi, utólag is köszönettel
tartozik nekik. Ma már úgy em-
lékszik, hogy esetenként az is-
kolai munkát a családi érdekek
elé helyezte, de a kettõ valahogy

mégis megfért egymás mellett.
Úttörõvezetõként, majd 1990
után pedagógusként összesen
22 táborozáson vett részt, ebbõl
az utolsó öt matematika tábor
volt Bogácson. Ezek többségé-

ben szervezõi szerepet is vállalt.
A belföldi táborok mellett
szlovákai cseretáborok is voltak,
amelyek sok-sok élménnyel gaz-
dagították a szentpéteri gyere-
keket. Az úttörõcsapat 1985-
ben megkapta a KISZ KB Vörös
Selyem Zászlója kitüntetést,
amiért az „ifivezetõk” mellett a
szülõk is sokat tettek. Õ ugyan-
abban az évben lett Kiváló Úttö-

rõvezetõ, 1988-ban pedig a mû-
velõdési minisztertõl Miniszteri
Dicséretben részesült. Aktív
évei után azonban jólesõen fo-
gadta, hogy közel három évtize-
des sajószentpéteri munkáját
utólag is pozitívan értékelik, és
a „Miértünk” Sajószentpéterért
Kulturális- és Sportcélú Alapít-
vány jóvoltából (2009-ben)
Díszoklevél elismerésben része-
sült. 

Helyettesítõ tanárként több
sajószentpéteri iskolában meg-
fordult Drahos Imréné, ezért
nagyon sok ismerõse van a vá-
rosban. Több egykori tanítvá-
nya szüleivel kötött barátságot,
velük a mai napig is tartja a kap-
csolatot. Társadalmi munkában
összegyûjtötte a BÉV-telepi is-
kola 50 éves történetének fellel-
hetõ dokumentumait, hogy az
utókor is ismerje meg az intéz-
mény életét. 

Nyugdíjasként keresztrejtvé-
nyeket és számrejtvényeket
(sudokuzokat) fejt, férjével so-
kat utaznak, kirándulnak. Jól-
esõen nyugtázza, ha régi tanít-
ványai ráköszönnek, vagy egy
hosszabb beszélgetés során fel-
elevenítik a régi közös emléke-
ket. Ilyenkor érzi igazán, hogy a
Sajószentpéteren eltöltött évek
mennyire meghatározóvá váltak
az életében. 

Kovács István

Portré: Drahos Imréné
A Pécsi Sándor Tagiskola fennállásának 50. évforduló-

ján nyugállományba vonult pedagógusokat tüntettek ki
több évtizedes munkájukért. Egyikük Drahos Imréné
matematika-fizika szakos tanárnõ, aki napi munkája
mellett mindig jelentõs részt vállalt a fiatalok nevelésé-
ben, fõként az úttörõ mozgalmon keresztül.

Drahos Imréné (Terike)
1981-tõl dolgozik
Sajószentpéteren

Nem titkoltan hagyományte-
remtõ szándékkal rendezte
meg azt a 18 programból álló
ünnepváró sorozatot a Mûve-
lõdési és Sportközpont és Vá-
rosi Könyvtár, amely 2009. no-
vember 31-én, elsõ adventva-
sárnap egy kórushangverseny-
nyel kezdõdött, és 2010. janu-
ár 4-én, az Újévi koncerttel fe-
jezõdött be. A programokat
összesen mintegy két és fél
ezer nézõ tekintette meg a
helyszíneken, de a televíziós
adások segítségével jóval töb-
ben látták. 

Valamennyi péteri történel-
mi egyház templomában vol-
tak koncertek, melyekbõl ki-

emelkedik a nyíregyházi Pro
Musica Leánykar „angyalainak”
varázslata a görög katolikus és
Szvorák Katalin hangversenye
a római katolikus nagytemp-
lomban. Az Allegra vonósné-
gyes koncertjén a református
nagytemplomban igazi kurió-
zumot jelentett a mûsor mel-
lett az is, hogy a templomban
ideiglenes fûtést is biztosítot-
tak. A komolyzene mellett a
könnyedebb zenei stílus is
képviseltette magát a Miskolc
Dixieland Band Dixie-kará-
csonyán, valamint a Damn
Natural és a Screen együttesek
koncertjén. A gyerekeket a
Bojtorján együttes és játszóhá-

zak is várták a mûvelõdési köz-
pontban, a városi könyvtárban,
sõt, a dusnoki Közösségi Ház-
ban is. Dusnokon - amire ed-
dig nem nagyon volt példa -
templomi hangverseny is volt! 

Az óév végén vidám, játékos
sportvetélkedõn mérték össze
tudásukat városunk sportolói
a Szupersportoló viadalon
(ahol Szabó Katalin kézilabdá-
zó gyõzött), illetve a Szilveszte-
ri Focigálán (ahol pedig a Vá-
rosgondnokság csapata diadal-
maskodott). 

A programsorozat nagy len-
dülettel indult, élénk volt az
érdeklõdés, de a végére a szer-
vezõk úgy érezték, kicsit lany-

hult a látogatottság. Talán a
családok karácsonyi ünnepi
készülõdése és a sok program
miatt „elfáradt” a közönség is.
Ez tanulság a jövõre nézve. A
kevesebb lehet, hogy néha
több! Mindenesetre a szilvesz-
teri mulatságok után, zárás-
ként, kifejezetten jó hangulat-
ban, vidáman tapsoltak a né-
zõk az Újévi hangversenyen, s
kívántak a mûsor után a pezs-
gõs koccintáson egymásnak
békés, boldog, sikerekben,
egészségben és kulturális
programokban gazdag 2010-es
esztendõt. Az MSK munkatár-
sai ezen lesznek!

Sajó A.

Advent Sajószentpéteren
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Kun József 

- Legyenek beruházások,
csak ne úgy, hogy más helyek-
rõl vonják el miattuk a pénze-
ket! Különösen az iskolák fel-
újítását támogatom, de ehhez
van egy megjegyzésem is. A fa-
lak kívülrõl hiába szépek, ha
odabenn nívón aluli képzés
zajlik. Mostanában sokat lehet
hallani az oktatás színvonalá-
nak zuhanásáról, a neveletlen
gyerekekrõl, ezért szerintem
nemcsak az épület alapjaiban
kellenének változtatások. 

Debnár József 

- Ha utakat is felújítanak, an-
nak csak örülni tudok. Engem
nem is olyan régen egy autó
ütött el, és kész csoda, hogy a

kómás állapot után felépül-
tem. Hallottam a városháza re-
konstrukciójáról is, hát, tény-
leg ráfér. Egyébként örülök
minden beruházásnak, mert
azok a mi érdekünket szolgál-
ják, akik a városban élünk. 

Haraszti János 

- Nagyon örülök minden fej-
lesztésnek, mivel úgy gondo-
lom, Sajószentpéter régen
megérett arra, hogy elõre ha-
ladjon. Negyven éve élek a te-
lepülésen, sokat dolgoztam a
bányában, és látom, most mi-
lyen sok a munkanélküli. Talán
ezeken a munkálatokon õk is
kapnak majd valamilyen fel-
adatot, és néhányuknak javul a
kilátástalan helyzete. Ne vegye
senki oktalan dicséretnek, de
attól függetlenül, hogy nem
helybeli a polgármesterünk,
sok mindent megtett a váro-
sért. Amíg 15 éven keresztül
alig volt valami változás, addig
most már büszkék lehetünk,
és ki merem mondani:
Sajószentpéternek ma már
egyre többen ismerik a nevét. 

Kristóf Lászlóné

- Tõlem talán senki nem örül
jobban a felfordulásnak, ha an-
nak a késõbbiek során értelme

lesz. Volt már ilyen, amikor a
26-os utat szélesítették, és ki-
épült egy biztonságos, jobb
közlekedési feltételek biztosító
útszakasz a régi helyén. Csak
már kezdenék, mert igazán a
nyertes pályázatok akkor vál-
nak hihetõvé, ha elkezdõdnek
a munkálatok. A Kossuth Lajos
Iskola felújítását is úgy tudom,
az elmúlt évre tervezték, és
nem lett belõle semmi. Idén
talán azt is elkezdik, nehogy az
legyen a vége, hogy minden
csak a szavak szintjén valósul
meg. Egyébként úgy látom, a
szocialista párt kegyvesztett
lett a szavazópolgárok többsé-
génél, de Faragó úr mindent
megtett idáig a városért, amit
csak tehetett. 

Kocsis Sándor 

- Szükség van a beruházá-
sokra, mert sok területen nagy
a lemaradás a városban. Ezt a
helyzetet nem varrnám a jelen-
legi önkormányzat nyakába,
mert polgármesterünk vezeté-
sével a képviselõ-testület szá-
mos jó eredménnyel dicseked-
het, aminek mi vagyunk a ha-
szonélvezõi. Sajnos, a munka-
helyteremtõ programokban ta-
pasztalható visszaesés, márpe-
dig az lenne a legfontosabb, a
foglalkoztatás felkarolása.
Gyakran értesülök arról, hogy
szépen érkeznek hozzánk a pá-
lyázati pénzek, amikbõl futja
az intézmények és utak felújí-
tására. Ezeknek örülni kell, és
személy szerint várom, hogy
idén is megmozduljon valami
a városban. 

Sáfár László

- Idõszerûnek tartom, hogy
mi is felkerüljünk a szépen fej-
lõdõ városok listájára. A külsõ
megjelenés javulásával szerin-
tem jobb lesz a szolgáltatás
színvonala is. A városháza leg-
utóbbi felújításán villanyszere-
lõként én is részt vettem, an-
nak már van harminc éve.
Megérett tehát egy nagy re-
konstrukcióra. Tõsgyökeres
szentpéteriként örülök a fej-
lesztéseknek, különösen az or-

Mi a véleménye arról, hogy a nyertes pályázatoknak köszönhetõen
Sajószentpéter hamarosan „építési területté” válik?

Közélet
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vosi rendelõ korszerûsítésé-
nek. Azt sem bánnám, ha mun-
kanélküliként felvenne vala-
melyik cég, hogy a nyugdíja-
mig hátralévõ idõt munkával
tudjam eltölteni. Most ugyanis
álláskeresõ vagyok, és hiába já-
rom az állásbörzéket, rájöttem,
hogy ötven fölött már szóba
sem állnak az emberrel. Már-
pedig kereset nélkül nehéz az
élet. Fiam Dunaújvárosban él
és dolgozik, de én négy hónap
múlva már betöltöm a hatva-
nat, és semmiképp sem szeret-
nék elköltözni ebbõl a város-
ból. 

Bajáki Józsefné

- Lassan már minden Króni-
kában szereplési lehetõséget
kapok, bár azt nem én kere-
sem. Ettõl függetlenül elmon-
dom, hogy nagy szerencsénk

van a polgármesterrel, aki or-
szággyûlési képviselõként rá-
adásul a kormányoldalon fog-
lal helyet. Van azonban számos
buktató is ezekben a beruházá-
sokban, hiszen az önrészt biz-
tosítania kell az önkormány-
zatnak. A központi finanszíro-
zás egyre csökken, a pénzeket
viszont ennek ellenére elõ kell
teremteni akár úgy is, hogy va-
lamilyen területrõl elveszik.
Egy biztos, az utóbbi néhány
évben nagyon sok pénz érke-
zett Sajószentpéterre. Személy
szerint 1994-tõl 2002-ig vol-
tam képviselõ, ám az akkori le-
hetõségek erõsen behatároltak
voltak, hiszen nem álltak ren-
delkezésünkre uniós források,
mivel nem voltunk az Európai
Unió tagja. Emlékszem, egykor
mennyi támadást kaptunk
azért, mert támogattuk egy
üzletlánchálózat boltjának a
megépítését. Most ez a legfor-
galmasabb üzlet a városban, és
aki ott vásárol, tudja, mit jelent
az árukínálat. 

Nussbaumerné Orosz
Annamária 

- Egy szürke kis településrõl
költöztünk fel Budapestre tíz
évvel ezelõtt, de folyamatosan
jártunk vissza. Hat év távollét
után visszaköltöztünk, és egy-
re jobban tetszik ez a város.
Jelentõsen javult az ellátás,
parkok, fák és virágok nõttek

ki a semmibõl. Látszik, hogy
van gazdája a településnek, és
beindult a fejlõdési folyamat.
A részletekrõl is beszélnék, hi-
szen tudom, hogy szükség van
az iskolák felújítására, csak-
hogy ez még kevés lesz ahhoz,
hogy morális területen is javu-
lás következzen be. Sajnos, az
oktatáspolitikai vezetõk rá-
erõltették az intézményekre
az antiszegregációs progra-
mot, ahol az alacsony értelmi
szintû gyerekek miatt elvesz-
nek a tehetségek, aminek a
társadalom is kárát látja. A vá-
ros eredményei viszont tény-
leg szépek az utóbbi években,
így itt is igaz a mondás: „Min-
denhez idõ kell.” 

Golitkó Ferencné 
- Sokat sétálok a városban,

és nagyon örültem a karácso-
nyi díszkivilágításnak. Unokám
kamionos, és mostanában a vá-
roson keresztül vezetett az út-
ja, ami után azt mondta, hogy
sokkal másabb minden, mint
öt évvel ezelõtt volt. A lányom
Kanadában él, és neki is tetszik
a fejlõdés, aminek elismerése-
ként üdvözlõ lapot küldött Fa-
ragó úrnak, megköszönve ed-
digi munkáját. Egykor Tokod-
ról kerültem Sajószentpéterre,
de most már semmi pénzért
nem hagynám itt. A testület és
a polgármester láthatóan jó
irányba viszi a várost, csak
hadd szépüljön tovább ez a te-
lepülés. Munkájuk után hi-
szem, hogy az idei választáso-
kat követõen is megmarad en-
nek a testületnek a többsége
az önkormányzatban. 

Kovács

M
ezõ Is

tván rajza
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A gépjármûadót érintõ változásokról:

2010. január 01. napjától változik (emelkedik) a gépjármûadó mértéke. 

Az adó mértéke személyszállító gépjármû (autóbusz kivételével) teljesítménye (adóalap) után a gépjármû:

•  gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kW,
•  gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
•  gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
•  gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
•  gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kW.

Az adó mértéke minden más gépjármû esetén az adóalap után 1380 Ft/100 kg.
A légrúgós vagy azzal egyenértékû rúgózási rendszerû jármûveket (nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz) a mértékemelés

nem érinti, az adó mértéke továbbra is 1200 Ft/100 kg.

Mivel a központi adatszolgáltatás arra vonatkozóan nem tartalmaz információt, hogy melyik gépjármû rendelkezik ilyen rúgózási
rendszerrel, a jogszabály által biztosított kedvezmény megállapításához az adóalanynak kell ezt a tényt az adóhatóságnak a
következõkkel igazolnia:

•  a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal vagy
•  az igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ szakvéleményével vagy
•  „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával. 

A változásról, azaz a 2010. évi gépjármûadóról az adózókat határozattal értesítjük.

A helyi iparûzési adót érintõ változások:

A helyi iparûzési adót érintõ adóztatási feladatok 2010-tõl kezdõdõ adóévek vonatkozásában átkerülnek az állami adóhatóság
(APEH) hatáskörébe. Ez azt jelenti, hogy 2009. adóévvel bezárólag az iparûzési adóval kapcsolatos feladatok az önkormányzati
adóhatóság hatáskörében maradnak. 

Például: 2009. évben megszûnt vállalkozásnak még az önkormányzathoz kell benyújtania a záró bevallását. A 2004-2009. évekre
vonatkozó adóhátralék végrehajtása is az önkormányzat feladata marad, továbbá az ellenõrzés is a fenti idõszakra vonatkozóan.

A 2010. év az átmenet éve lesz, az év folyamán fokozatosan kerül át az adóztatás az állami adóhatósághoz.

A legfontosabb változások a következõk:

•  A 2010. január 01. napját követõen alakuló vállalkozásoknak /egyéni és társas egyaránt/ a bejelentkezési kötelezettségüket 
az APEH-nak kell teljesíteniük.

•  A 2010. évben megszûnõ vállalkozásoknak a záró adóbevallást szintén az APEH-hoz kell benyújtaniuk.
•  A 2010. adóévben ideiglenes jelleggel iparûzési tevékenységet folytatóknak a bejelentkezést és a bevallást már 

az állami adóhatósághoz kell benyújtaniuk.

Az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni:

•  a 2010. I. félévi iparûzési adóelõleget a 2009. évben kibocsátott fizetési meghagyásnak megfelelõen 2010. március 15. napjáig.
Az adóelõleg összegérõl az eddigi gyakorlatnak megfelelõen 2010. február hónapban értesítés kiadására kerül sor.

•  a 2009. évi iparûzési adóbevallást 2010. május 31. napjáig. Fontos változás azonban, hogy a bevallás feldolgozását követõen
fizetési meghagyás kiadására nem kerül sor. 

•  az adókülönbözet megfizetését (a 2009. évre megfizetett elõleg és a 2009. évi végleges adó különbözete) 2010. május 31.
napjáig, illetve a túlfizetést is az önkormányzati adóhatóságtól kell visszaigényelni.

Az állami adóhatósághoz kell teljesíteni:

•  a 2010. II. félévi iparûzési adóelõleget 2010. szeptember 15. napjáig (bõvebb információ az APEH honlapján található).
•  a 2010. évi iparûzési adó feltöltési kötelezettséget 2010. december 20. napjáig. 

Ezt követõen a 2010.01.01. - 2010.12.31. idõszakra vonatkozó adóbevallást már az APEH-hoz kell benyújtani.

AdócsoporAdócsoportt

TÁJÉKOZTTÁJÉKOZTAATÓTÓ
Közélet
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Közélet, sport

Szentpéteri zsaruk a Pitypalatty-völgyben

A megyei rendõrfõkapitány
elküldte az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztériumhoz azt az
elõterjesztést, amiben kéri a
rendõri egységek által felügyelt
illetékességi határok megváltoz-
tatását Sajószentpéter térségé-
ben. Ennek oka a racionalizálás,
mivel Parasznya, Radostyán,
Varbó, Kondó, Sajókápolna és
Sajólászlófalva is Sajószentpéter
kistérséghez tartozik. Vereczkey
Csaba rendõr dandártábornok
az intézkedés elõtt kikérte a te-
lepülésvezetõk véleményét, és
felmérette a területbõvítéssel
járó igényeket. A hírt Szternai
Tamás rendõrõrnagy is megerõ-
sítette. A sajószentpéteri õrspa-
rancsnok elmondta: a B.-A.-Z.
Megyei Rendõr-fõkapitánysá-
gon megszületett az az elõter-
jesztés, ami az illetékességi ha-
tárok megváltoztatására vonat-
kozik, és azt már elküldték az
Országos Rendõr-fõkapitány-
ságra. Ott véleményezik, majd

továbbítják a minisztériumba. A
legfelsõbb szintû elbírálás so-
rán meg kell változtatni a ko-
rábbi miniszteri rendeletet, ami
egykor jóváhagyta a jelenleg ér-
vényes területi határokat, és
csak ezután kerülhet sor a mó-

dosításra. Hogy minderre mi-
kor kerül sor, az már nem a bor-
sodi rendõrökön múlik. Hozzá-
tette: a megyei rendõri vezetés-
sel lefolytatott elõzetes egyezte-
tés arról szólt, hogy a város az
intézkedés miatt semmiféle hát-
rányt nem fog szenvedni. A fel-
adatok növekedésével párhuza-
mosan nõ majd a személyi és a
gépjármûállomány, és a többlet-
kiadások fedezetét is biztosít-
ják. 

Szternai Tamástól érdeklõd-
tünk az év végi ünnepek alatt
elkövetett bûncselekményekrõl
is. Kijelentette: az átlagoshoz
képest ebben az idõszakban

sem következett be romlás a
bûnügyi statisztikában, vagyis
Sajószentpéteren és a kistérség-
ben békés volt az ünnep, nem
történt sem több, sem kiemel-
kedõnek számító bûncselek-
mény. Az állomány feladatként
kapta a petárdaárusok fokozott
ellenõrzését és az illegális áru-
sok felelõsségre vonását, ám
nem került sor egyetlen felje-
lentésre sem. Január 6-án vi-
szont életveszélyt okozó súlyos
testi sértésbe torkollott a város-
ban egy családi vita, amelyben
egy 17 éves fiú az apját szúrta
meg. 

K.I.

Egységben az erõ

Sajószentpéter adott ott-
hont annak a Kistérségi játé-
kos sportversenynek, amelyet
a SKÁI alsós munkaközössége
szervezett a kisiskolásoknak. A
versenyt már negyedik éve
rendezik meg a Miskolc kör-
nyéki iskolák, évente más-más
helyszínen. Az idei versenyre -
amelyet november 26-án váro-
sunkban rendeztek - Alsó-
zsolca, Emõd, Nyékládháza,
Szirmabesenyõ és
Sajószentpéter csapatai nevez-
tek. A gyõztes jutalma, hogy
egy évig birtokolhatja a
vádorserleget, amit a tavalyi
évben az alsózsolcai Herman
Ottó Általános Iskola csapata
vihetett haza.

Iskolánk tanulói már hetek
óta izgatottan készültek a
megmérettetésre. A legügye-
sebbek kiválasztásában az al-
sós tanítók mellett testnevelõ

tanárok is részt vettek. A kö-
zös munka, a kicsik lelkesedé-
se, ügyessége meghozta a várt
eredményt: kis csapatunk elsõ
helyezést ért el, így egy évig

nálunk lesz a vándorserleg is.
Igaz, a többi csapat se távozott
üres kézzel, mert a sportszerû
küzdelem jutalmául minden
csapat különféle játékot,
sportszereket kapott ajándék-
ba. A SKÁI csapatának tagjai:
Battyányi Dávid, Káló Ákos,
Ötvös Mária, Ötvös Réka, Link
Barbara a Hunyadi Mátyás
Tagiskolából, Csernikovics
Anita, Heidrich Marysol, Szûcs
Szabolcs a Kossuth Lajos Isko-
lából, Balogh Tibor István,
Makó Norbert, Sztupák Gergõ
a Móra Ferenc Tagiskolából.

Gratulálunk mind a gyõztes
csapatnak, mind a felkészítõk-
nek, és köszönet az alsós
munkaközösségnek a kiváló
szervezésért!

Románné

Tájékoztat: Szternai Tamás rendõrõrnagy

A közeljövõben változások történnek a Pitypalatty-
völgy hat településén abban a tekintetben, hogy a
Sajószentpéteri Rendõrõrs állománya veszi át a közbiz-
tonság felügyeletét a miskolci Vasgyári Rendõrõrstõl.
Idáig csak Alacska község tartozott a szentpéteri õrs-
höz. A folyamat elindult, és csak idõ kérdése, hogy mi-
kor lépnek életbe a változások. 

Szternai õrnagy úr biztos
benne, hogy a többlet fel-
adatokkal is megbirkózik 

a péteri õrs  

Rövidesen Varbó és a többi Pitypalatty-völgyi település is a
péteri zsarukhoz tartozik majd 

A sajószentpéteri csapat izgatottan, de fegyelmezetten
várta a feladatokat
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Elõzmények

A Szentpéteri Krónika olva-
sói sok tekintetben tájékozot-
tak a város ügyeit illetõen,
most mégis úgy gondolom, ah-
hoz, hogy mindenki számára
érthetõvé váljon a szemétszál-
lítás körül mára kialakult hely-
zet, néhány évvel vissza kell
forgatnunk az idõ kerekét!
2003. június 10-ei keltezésû az
a szerzõdés, amely a települési
szilárd hulladék összegyûjtésé-
re, elszállítására és kezelésére
létrejött Sajószentpéter Város
Önkormányzata és az AVE Mis-
kolc Kft. (közszolgáltató) kö-
zött. Akik rendszeresen figye-
lemmel kísérik a képviselõ-tes-
tületi ülésekrõl szóló televíziós
közvetítéseket, többször hall-
hattak már arról a jogvitáról,
amely az önkormányzat és a
közszolgáltató között kialakult
az érvényesíthetõ díj mértéke
kapcsán a 2007-2009. évekre
vonatkozóan. A képviselõ-tes-
tület nem fogadta el azt a díj-
emelést, illetve azt a díjszámí-
tási metódust, amit az AVE Mis-
kolc Kft. a 2007. évre javasolt,
illetve azt sem, amit 2008-ban
szeretett volna érvényesíteni
az önkormányzat irányában.
Ezt azért fontos kihangsúlyoz-
ni, mert a közszolgáltató nem
az ingatlantulajdonosokkal,
hanem Sajószentpéter Város
Önkormányzatával áll szerzõ-
déses jogviszonyban. A testület
tehát nem bólintott rá a cég
díjemelési javaslataira, ebbõl
következõen 2007-ben mint-
egy 7,1 millió forint különbö-
zet keletkezett a közszolgáltató
által kiszámlázott és a Város-
gondnokság által ténylegesen
megfizetett díj tekintetében.
2008-ban még szélesebbre
nyílt az olló, ugyanis ekkor (az

AVE Miskolc Kft. számításai
szerint) újabb 18,1 millió fo-
rinttal nõtt az önkormányzat
által ki nem fizetett összeg
nagysága. Nem nehéz kiszá-
molni, hogy két év leforgása
alatt 25,2 millió forintra hízott
a kiszámlázott és a ténylegesen
kifizetett összeg közötti kü-
lönbség. Ezek után senkit nem
ért váratlanul, hogy az AVE
Miskolc Kft. - a többletköltség
érvényesítése érdekében - be-
perelte városunk önkormány-
zatát.

Megoldás 

Az idõ múlásával mindkét
fél számára világossá vált,
hogy egyiküknek sem érdeke,
hogy hosszú évekig tartó elhú-
zódó pereskedés kezdõdjön,
hanem az, hogy a sajószentpé-
teriek jó színvonalú, elfogad-
ható árfekvésû szolgáltatást
kapjanak. A képviselõ-testület
több megoldási javaslatot is
tett arra vonatkozóan, miként
lehetne rendezni az önkor-
mányzat és a közszolgáltató
között fennálló jogvitát, végül
azt a javaslatot, hogy szünetel-
tessék a pert, az AVE Miskolc
Kft. is elfogadta, így 2008. no-
vember 25-étõl - a felek közös
kérelmére - ez megtörtént. A
peres eljárás tehát 2008 õszé-
tõl szünetelt, így a lassan kör-
vonalazódó megoldás is egyre
elérhetõbb közelségbe került.
Mind a képviselõ-testület,
mind a közszolgáltató egy
olyan peren kívüli egyezségi
megállapodásban látták a jö-
võt, amelynek pontjaival
mindkét fél egyetértett. A
megállapodás lényeges eleme,
hogy az AVE Miskolc Kft. által
kimutatott 25,2 millió forintos
különbözet helyett ennek csak

50 százalékét, tehát 12,6 mil-
lió forintot fizet ki az önkor-
mányzat (jelen esetben Város-
gondnokság), mely összeget a
közszolgáltató a kereseti köve-
telésének teljes kielégítése-
ként elfogadja. A felek abban
is megállapodtak, hogy az AVE
Kft. a díjbeszedéssel kapcsola-
tos feladatok ellátásáért a Vá-
rosgondnokságnak havi bon-
tásban fizet. Ez 2009-ben az
éves közszolgáltatási díj 40%-a
volt, az idén a 30%-a lesz,
2011-ben már csak 20%-kal
számolhat a város, 2012-ben
pedig az éves közszolgáltatási
díj 10%-ára zsugorodik ez az
összeg. Ugyancsak a szóban
forgó megállapodás részét ké-
pezi, hogy a 2010-2013. évek-
ben a közszolgáltatási díj - vá-
rosunk tekintetében - meg-
egyezik azon Miskolc Térségi
Konzorciumban tag önkor-
mányzatok irányában érvénye-
sített egységes díjjal, mely ön-
kormányzatok a díjat maguk
szedik és fizetik meg az AVE
Kft-nek. Sõt, azt is tartalmazza
a megállapodás, hogy
Sajószentpéter vonatkozásá-
ban minden esetben a köz-
szolgáltató által alkalmazott
legkedvezõbb díj kerül felszá-
mításra. Ezt a bizonyos peren
kívüli egyezségi megállapo-
dást 2009 májusában írták alá
a felek, a per pedig - miután a
szünetelõ eljárás folytatása
iránti kérelmet nem nyújtot-
tak be - 2009. május 25-e után
megszûnt.

Jelen, jövõkép

A megállapodásban foglal-
taknak megfelelõen tavaly no-
vemberben került a képviselõ-
testület elé a közszolgáltató
2010-es évre vonatkozó díjja-
vaslata, amit a grémium el is
fogadott. Ennek értelmében a
60 literes kukaedény ürítési
díja 174 Ft+Áfa/ürítés, a 120
literesé 292 Ft+Áfa/ürítés, a
770 literesé 2027
Ft+Áfa/ürítés, míg az 1100 li-
teres edény ürítési díja 2895

Ft+Áfa összeget jelent. Nyil-
ván a kedves Olvasók is azon-
nal rájöttek: tragikus lenne, ha
ezt az összeget ténylegesen ki
kellene fizetniük az ingatlanok
tulajdonosainak. Szerencsére
nem kell. Gondoljunk az
imént vázolt megállapodásra,
melynek értelmében az AVE
Kft. az éves közszolgáltatatási
díj 30%-át visszajuttatja a vá-
rosnak, így a fent említett 174
forintból 122, a 292 Ft-ból
204, a 2027-bõl 1419 Ft lesz,
míg az 1100 literes edény ese-
tében 2895 Ft helyett 2027 Ft-
tal kell számolni. És ez még
mindig nem a lakosság által
ténylegesen fizetendõ össze-
get jelenti, miután önkor-
mányzati támogatás csökkenti
tovább az ürítési díjakat. En-
nek megfelelõen 2010-ben
110 Ft+Áfa (60 l), 182 Ft+Áfa
(120 l), 1288 Ft+Áfa (770 l),
valamint 1797 Ft+Áfa (1100 l)
összeget kell fizetniük üríté-
senként a lakosságnak. A vál-
lalkozások nem részesülnek
önkormányzati támogatásban,
így õk „csak” a 30%-os csök-
kentéssel számolhatnak az
idén. Bármennyire is szeret-
nénk, a jövõkép nem túl ró-
zsás. 2013. január 1-jére
ugyanis nulla forintra apad a
közszolgáltató által visszajutta-
tott beszedési díj, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a
sajószentpéteri lakosok is
olyan mértékû szemétszállítási
díjat fizetnek majd, mint azok
a települések, amelyek a Mis-
kolc Térségi Konzorcium tag-
jai. Ennek ellenére ki lehet je-
lenteni, hogy jól döntött a
képviselõ-testület, amikor
nem fogadta el 2007-ben az
AVE által ajánlott díjtételeket,
hiszen gondoljunk csak bele,
mekkora összeg maradt így az
itt élõk zsebében! A konzorci-
um tagjai ugyanis már 4. éve
jóval magasabb díjat fizetnek a
települési szilárd hulladék el-
szállításáért, mint a sajószent-
péteri ingatlantulajdonosok és
vállalkozások.

Sulyok B.  

Reflektorfényben a szemétszállítás

Döntött a képviselõ-testület

E havi témánk a lehetõ legszélesebb érdeklõdésre
tarthat számot, miután gyakorlatilag nincs a városban
olyan háztartás, amelyiket ne érintené húsba, akarom
mondani pénzbe vágóan a szemétszállítás kérdésköre.
Nézzük tehát a részleteket, hogy az idén miért fizetünk
magasabb díjat a települési szilárd hulladék elszállítá-
sáért, mint 2009-ben!
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Vízszintes: 

1. Tágra nyit. 5. Feltételes kötõszó. 7. Nõi becenév.
8. Szerelem isten. 10. Üti. 12. ???. 13. Ázsiai ország.
15. Tesz. 17. Rita becézve. 19. Patak. 21. Szélesre
nyit. 22. Igekötõ. 23. Kártya népies szóval.

Függõleges: 

1. Kitörik az ablakot. 2. Nem oda. 3. Kártyafajta. 4.
Igekötõ. 5. Kérdõszó helyre vonatkozóan. 6. Tenger
Ázsiában. 9. Isten az indiánoknál. 11. 999 római
számmal. 14. Özönvíz. 16. Arab férfinév. 18. Bõ. 20.
Névelõ. 

Készítette: Sólyom Sándor

Ha a szívecskékkel jelölt négyzetekbe került
betûket helyes sorrendbe rakja, akkor az eszpe-
rantó nyelv megalkotójának nevét kapja, aki
2009. december 15-én lett volna 150 éves. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe
nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail
címére 2010. február 11-éig. A helyes beküldõk
között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk
ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770
Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 193. E-mail:
sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citro-
mail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes meg-
fejtése: karácsonyi ének. Köszönjük Olvasóink
aktivitását! A január 15-én megtartott sorsoláson
Barna Andrásnénak kedvezett a szerencse. Gra-
tulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb érte-
sítjük.
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E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu
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lenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írá-

sos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem

küldünk vissza.

15

KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY
Szabadidõ

M e g h í v ó 

Sajószentpéter Város Önkormányzata

közmeghal lgatást
tart,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Idõpontja:     
2010.  február 11. (csütörtök)  

17.00 óra

Helye:
Mûvelõdési és Sportközpont 
(3770 Sajószentpéter, Sport, út 32.)

Dr. Faragó Péter sk.
polgármester
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