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2010. AUGUSZTUS

Ismét elérkezett augusztus 20.
Az államalapítás ünnepe Sajószentpéteren
No, de nézzük, idén mi történt városunkban augusztus
20-án!
Pénteken 18 órától táncos
felvonulás vonult végig a BÉVteleprõl a rendezvények helyszínére, az MSK elõtti térre, ezzel is megalapozva a vidámságot és a jó hangulatot. A téren
már vásáros pavilonok hosszú
sora várta az ideérkezõket,
édességgel, játékokkal és
egyéb más portékákkal. Természetesen most is óriási gumicsúszda és vattacukorárus
fogadta a gyermekeket, emellett a kicsik kipróbálhatták a
körhintát, és felülhettek az
örökké divatos ringlispilre is.
A színpadmester szerepét
Sajó Attila, a Mûvelõdési és
Sportközpont igazgatója látta
el, aki egy rövid köszöntõ után
felkonferálta dr. Faragó Pétert,
városunk polgármesterét. A
polgármester úr beszédében
az ünnep történetét helyezte
elõtérbe. Fontos szerepet ka-

Ismét elérkezett augusztus 20-a. Ez az ünnep sok ember eszébe úgy véste be magát, mint egy olyan nap, ami
a szabadban fõzve, a családdal piknikezve, vízparton sátorozva telik. Egy ünnep, melynek végét mindig tûzijáték koronázza, és a varázslatos égi fényeket bámulva, a
gyermekek álmodoznak, a felnõttek örvendeznek, és a
szerelmesek meghitten átkarolják egymást. Ám itt meg
kell törnöm ezt a szép gondolatot, hiszen augusztus 20a mégiscsak több, mint egy vidáman eltöltött munkaszüneti nap! Ekkor ünnepeljük nemzetünk talán legfontosabb eseményét, a Szent István király nevéhez kötõdõ államalapítást.

Interjú közben D. Nagy
Lajos, a Bikini együttes
frontembere
be a felemelõ pillanatba.
Pár perccel késõbb felcsendült Sajószentpéter város nemrégiben komponált dala, majd
a sárospataki Bodrog néptáncegyüttes ünnepi mûsora következett: pengtek a húrok, csattogtak a csizmaszárak és forog-

Sajószentpéteren a Bodrog néptáncegyüttes
Mindemellett augusztus 20-a
I. István király szentté avatásának évfordulója, Szent István
király ünnepe, az új kenyér ünnepe, valamint 1949 és 1989
között a Magyar Népköztársaság Alkotmányának hivatalos
állami ünnepe. Számunkra ta-

lán kicsit még jelentõsebb is ez
a nap, mivel városunk azon kevés települések sorába tartozik,
amelyek nevükben õrzik annak
a vallásnak a hagyatékait, amelyet István király honosított
meg hazánkban, és ami nem
más, mint a kereszténység.

Rögtönzött lovas ütközet a sportpályán
pott a megemlékezésben
Szent István királyunk, akit dr.
Faragó Péter nagyszerû vezetõnek és bölcs államalapítónak
jellemzett.
Ezután az egyházak képviselõi léptek pódiumra. Míg a református tiszteletes áldást
mondott, a római katolikus
plébános megszentelte az új
kenyeret, amelybõl lelkes segítõk a jelenlévõket is megkínálták, így vonva be a nézõket eb-

Takács Alajos plébános keresztet rajzol a kenyérre
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tak a rakott szoknyák. Az est
záróeseményeként a méltán
híres Bikini együttes lépett a
pódiumra. A kilencven perces
koncerten felcsendültek ismert slágerek, közkedvelt dallamok, amit a közönségbõl sokan dúdoltak együtt a zenekarral.
Az augusztus 21-ei programsorozatot a szervezõk hagyományteremtõ jelleggel rendezték meg, szintén a szórakozás
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Sajószentpéter városdala
Van e valahol ilyen hely, ahol sok száz éven át
Örök eleven dolgos népet nevelt itt e táj.
Templomot emelt, mûvelt, aratott annyi szorgos kéz,
A múltból mennyi drága emlék visszanéz.
Folyik a Sajó, hív a folyó, a Nyögõ-patakra vár,
A Pipiskén a pincék fölött fehér galamb száll,
Fejtette a szenet, fújta az üveget apáink serege,
Nevük kötelez, tovább él az õsök szelleme.
Végtelen fénnyel, szívünkben ékszer
A város, hol a szeretet átölel,
Otthonunk szépül, a jövõnk épül,
Hisz talán ez az a hely, hol gyermeked nõ fel.

Ötszáz literes üstben rotyogott a hegyaljai babgulyás
jegyében. A rendezvény a nevét egy hírhedt sajószentpéteri betyárról, Angyal Bandiról kapta. A programok így a
betyárok mindennapi életébe
engedték betekinteni az érdeklõdõket. A Sajó Menti
Népmûvészeti Egyesület "betyár játszóházában" például
karikás ostort és bõrkarkötõt
készíthettek az ügyes kezûek,
hagyományos szíjgyártó varrószékben. A sportpálya melletti füves területen õrzõ-védõkutya bemutatót rendeztek, az ember leghûségesebb
és legügyesebb barátjával a
fõszerepben, majd az Ózdi
Lovasklub prezentálásában
egy csikós-betyár lovasbemutatót csodálhatott a közönség.
A programsorozat törzsét
képezte a hobbi szakácsok és
baráti társaságok megmérettetése a bográcsos fõzõverseny keretein belül. A hat induló csapat kondérjában
olyan változatos és ínycsiklandó finomságok rotyogtak,
mint a halászlé, a babgulyás, a
marhapörkölt, a nyúlpaprikás
és a "kímélõ betyárragu". Ám
azok sem maradtak éhesen,
akik nem fõzni, hanem csak
bámészkodni érkeztek, hiszen egy különleges gasztronómiai bemutató keretében
lehetõségük volt megkóstolni
az 500 literes üstben fortyogó
hegyaljai babgulyást. Mint
tudjuk, a jó ebédhez már csak
jó bor és jó nóta dukál! Ha
borról nem is, de jó nótáról
gondoskodtak a szervezõk,
hiszen egy zenés nótamûsor
tette hangulatosabbá a falatozást, miskolci színészek elõadásában. Ezután a Sajó

Gyöngye népdalkör és a Tücsökmadár néptáncegyüttes
produkciója következett.
Sokan még be sem fejezték
az ebédet, amikor már újabb
lovasbemutató vette kezdetét,
ahol is a huszárok mindennapjaiból kaphattunk ízelítõt,
szintén az Ózdi Lovasklub jóvoltából.
Fél öttõl aztán a paripák
szerepét átvették a vasparipák, ugyanis az Iron Frogs kerékpárosai tartottak triálbemutatót, amit szokásukhoz
híven hajmeresztõ mutatványokkal és trükkökkel tûzdeltek tele. Miután elhalkultak a
bicikliláncok kattogásai és a
küllõk sikolyai, a Freedance
2008 TSE formációs táncegyüttes és a Gyöngyszem
mazsorett csoport elõadását
csodálhatták meg a nézõk.
Egy betyárosan eltöltött
nap betetõzése talán nem is
történhet másképpen, mint
nótaszóval. Így láthatták ezt a
szervezõk is, hiszen az I. Angyal Bandi Betyárfesztivál záró programjaként Nótár Mary
lépett színpadra.
Így ért véget ez a két nap: a
kenyeret felszentelték, a nyalókákat eladták, a bográcsost
megfõzték és jó ízzel elfogyasztották, a nótákat elénekelték, a táncokat eljárták, de
az emlékek, azok sokáig megmaradnak mindazokban, akik
ezen a két vidám napon kilátogattak az MSK-hoz.

Nézd az arcot, visszamosolyog egy üvegkehely falán,
Figyelj halkan, a bánya üzen, meghallod talán,
Hogy mi az akarat, mi a veríték s a mélyben a sötétség,
És hogyan gyõz a nehézség fölött a büszkeség.
Sajószentpéter, szívünkben ékszer
A város, hol a szeretet átölel,
Otthonunk szépül, a jövõnk épül,
Hisz talán ez az a hely, hol gyermeked nõ fel.
Ezer év küzdelemben megedzett,
Mégis megtartott mindannyiónkat itt, a Bükk ölén.
A Sajó fekete völgye annyi veríték árán megmaradt,
mi volt az idõ tengerén.
Végtelen fénnyel, szívünkben ékszer
A város, hol a szeretet átölel,
Otthonunk szépül, a jövõnk épül,
Hisz talán ez az a hely, hol gyermeked nõ fel.
Sajószentpéter, szívünkben ékszer
A város, hol a szeretet átölel,
Otthonunk szépül, a jövõnk épül,
Hisz talán ez az a hely, hol gyermekünk nõ fel.
Császár Zoltán

Bájer Máté

Sokan voltak kíváncsiak a kutyabemutatóra is
3
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Magángondolatok közügyeinkrõl
Mindennapi kenyerünk
Régi búzából is válik jó kenyér.
Nem csak kenyérrel él az ember.
Ha megdobnak kõvel, dobd
vissza kenyérrel. (Manapság
sajnos a fordított sorrend is egyre többször kezd igazzá válni!)
A világirodalom egyik ismert
(számomra talán legszebb)
szerelmes versében (Shakespeare LXXV. szonettjében) is
olvashatunk róla : " az vagy nekem, mi testnek a kenyér",
éppúgy, mint lánglelkû költõnk (Petõfi) édesanyjához írt
költeményében:
„De semmi az, csak add elém,
anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízû énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.”
A svájci székhelyû Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán úgy döntött, hogy
október 16. legyen a Kenyér
Világnapja, elismerve ennek az
emberiség élelmezésében leg-

Idei nyarunk kezdetétõl a felettünk lévõk (nevezze
ki-ki hite szerint Istennek vagy Természetnek) nap mint
nap megmutatják nekünk erejüket, egyértelmûvé téve
Petõfi igazságát: azért a víz az úr. Ezer sebbõl vérzõ régiónknak ebbõl az „áldásból” az átlagosnál, de még az
elviselhetõnél is több jutott, az itt élõ emberek számára pillanatok alatt szó szerint elúszott a „ki mint vet,
úgy arat” közmondásunk igazsága, aki vetett, azok közül nem biztos, hogy mindenki aratni is tudott.
A búzát szép magyar nyelvünk õsidõk óta életnek nevezi,
amit - ha egyáltalán maradt belõle valami - sok helyen tönkretett a víz, így hát az ott élõk számára most bizony meglehetõsen megkeseredett az élet.
Életkoromnál fogva én még
azon szerencsések közé tartozom, akik nem csupán könyvbõl vagy filmekbõl ismerik, hanem saját maguk láthatták, tapasztalhatták: hogyan is készül
a kenyér, bizonyára ezért is van
nálunk nagy tisztelete, s emiatt
sem kerül soha kukába a maradéka. Bizony, még élénken emlékszem a tikkasztó nyári napsütésben a marokszedés-kötélvetés-kévekötés tudományát elsajátítgató gyermek-önmagamra, de ugyanígy emlékezetemben él a körmös traktorok vontatta cséplõgépek körül végzett
embert próbáló, összehangolt
munka is. Elõttem van még
szorgos édesanyám (méltatlanul ritkán hagyja el ajkunkat e
szó mostanában) fáradozása is,
amint kovászt készít, kenyeret
dagaszt, keleszt, hogy aztán
több kilós kerek formákra kiszakajtva sütõlapáton bedobja
a porta sarkában épült kemencénkbe, ahol néhány óra alatt
méltóságteljesen aranybarnára
sült családunk egy hétre szóló
mindennapi kenyere, nekünk,
türelmetlen gyerekeknek pedig a finom kenyérlángos. Azok
a semmivel össze nem téveszthetõ illatok, azok a régi menynyei ízek!
A kenyér immáron négyezer
éve kíséri az ember sorsát: ekkor készült elõször magvakból
liszt, háromszáz évvel késõbb
már ismerték a sütését, majd
Kr.e. 600 körül megjelent az
épített kemence és a pék szak-

ma is. Az Ószövetség korában
aztán már meg is ünnepelték a
búza betakarítását, megsütve
belõle az elsõ új kenyeret. A
Máté evangéliumából származó legszentebb és legismertebb
imánkban, a Miatyánkban is így
könyörgünk: „… a mindennapi
kenyerünket add meg nékünk
ma”, az úrvacsoraosztásnál is
megtörjük a kenyeret, a kisült
új kenyér aljára megszegés
elõtt keresztet rajzolunk, jelezvén, hogy Isten adománya.
A magyar hitvilágból leginkább a vele kapcsolatos tilal-

Ünnepi díszben a kenyerünk
fontosabb cikknek, az ásványi
anyagokat tartalmazó fontos
energiaforrásunknak jelentõségét. Statisztikák és személyes
tapasztalataink szerint nálunk,
magyaroknál
különlegesen
fontos helyet foglal el az étkezésben, egy évben személyenként mintegy nyolcvan kilót fogyasztunk belõle, augusztus
20-án pedig ünneppel tisztelgünk elõtte.
Ugyanígy tisztelgünk államalapításunk évfordulója elõtt
is, megemlékezve, hogy 1083.
augusztus 20-án Szent László,

makat ismerhetjük: pénteken
tilos volt sütni, férfi nem süthetett, a kovászolást idegen
nem láthatta, kovászt nem adtak kölcsön. Elõdeink életében
évszázadokon át meghatározó
szerepet játszott ez az egyszerû, a szegényebbek számára is
elérhetõ táplálék, bizonyítja
ezt számos, napjainkig fennmaradt közmondásunk is:
A kenyér is annál jobb, minél
több a szeme.
Ahol kalács nincs, ott jó a kenyér is.
Ki minõ kovászt tesz, olyan
kenyeret eszik.
4

Gellért püspökkel együtt
szentté avattatja államalapítónkat, I. István királyt. Az évtõl
kezdve kerül át erre a napra az
addig augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tartott
törvénylátó nap, amikor a királyi tanács összeült. Nagy Lajos
uralkodásától kezdve egyházi
ünnepként szerepel a naptárainkban, 1774-ben Mária Terézia országos ünneppé nyilvánítja, majd 1818-ban elindul a
hivatalos körmenet Szent István Jobbjának tiszteletére. Az
aratóünnepek felújítását, ezzel
az új kenyér ünnepét egy
1899-ben született rendelet teszi hivatalossá, majd 1949-tõl a
rendszerváltásig az Alkotmány
napjáról is megemlékezve immár hármas ünneppé válik e
nap, hogy aztán a magyar országgyûlés 1991. március 5-ei
döntése Szent István napját ismét a Magyar Köztársaság hivatalos ünnepévé nyilvánítsa.
Sajószentpéterrel kapcsolatban érdemes megemlíteni,
hogy az 1765-ben (akkor még
fából) épült katolikus templomunkat még ugyanabban az
évben Szent István tiszteletére
szentelték fel.
A közelmúltunk történelmében augusztus huszadikával
hozhatók kapcsolatba: a Népstadion (ma Puskás Ferenc Stadion) avatása 1953-ban; az elsõ
ûrhajós, Jurij Gagarin 1961. évi
magyarországi látogatása (a hátsó sorokból, valakinek a nyakában, apró gyerekként én is
szemtanúja lehettem, ugyanis
iskolai kiránduláson jártunk Budapesten); az állami tisztavató
ünnepségek; a vízi- és légiparádék; a mai napig hagyományos, látványos tûzijátékok.
Az ország számos településén tartanak ilyenkor Szent István-napi búcsút, ahogyan városunkban is, az MSK elõtti téren, valamint a sportpályán,
csakúgy, mint az utóbbi években mindig, ahol színvonalas
rendezvények sora és vendégváró ünnepi forgatag várta az
érdeklõdõket.
Kiss B.
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Félidõben
Az uniós projektekrõl jelentjük
Ha valaki nyitott szemmel jár városunkban, láthatja,
hogy a megkezdett nagy beruházások ütemesen haladnak. Sõt, olyan - az Európai Unió támogatásával létrejött - projektrõl is be tudunk számolni, amely már
elkészült. Ez nem más, mint a történelmi belvároshoz
vezetõ utak (Lévay, Árpád, Petõfi) felújítása, melyeknek
ünnepélyes átadására szeptember 17-én kerül sor. Jól
halad a Területi Szociális Központ (TSZK) és a bölcsõde
kialakítása, látványos a változás a GYÓMI épületét
szemlélve, és persze a többi projekt kivitelezõi is azon
dolgoznak, hogy idõben elkészüljenek a munkálatokkal. Azért, hogy olvasóinknak még átfogóbb képet
nyújthassunk, most egyenként vesszük nagyító alá a
településen zajló összes - az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megvalósuló - beruházást.

Megújuló történelmi városközpont
A település legnagyobb volumenû beruházása, melynek
célja egy gazdaságilag vonzó,
ugyanakkor a lakosság számára élhetõ városközpont kialakítása. A projekt több elembõl
tevõdik össze, így a polgármesteri hivatal (Kálvin tér 4-6.)

épületének rekonstrukciójából, a régi Bútorbolt (Kálvin
tér 31-33.) épületének rekonstrukciójából (a késõbbiekben a polgármesteri hivatal
másik épületeként funkcionál), a Rendezvények háza kialakításából, a Tájház és a
Lévay-ház rekonstrukciójából,
valamint a református nagytemplom felújításából. Járulé-

kos elemként jelentkezik egy
közúti híd, illetve a csapadékcsatorna gerincvezetékének kiépítése, a Kálvin tér térburkolása és parkrendezése. A projekthez foglalkoztatási célú te-

tõséget. Jelenleg az összes, a
projektben érintett épület felújítása, átalakítása gõzerõvel
zajlik, így a különbözõ válaszfalak elhelyezése, az aljzatbetonozás, a polgármesteri hivatal

vékenység is kötõdik: 12 hónapon keresztül 17 fõ hátrányos
helyzetû munkavállaló számára biztosít állandó munkalehe-

két épületében a liftaknák kialakítása megtörtént, miközben az épületgépészeti szerelések is zajlanak.

A Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bõvülõ szakorvosi
ellátás Sajószentpéteren

tásra. A projekten belül az önkormányzat vállalta a 6. számú felnõtt háziorvosi körzet
mûködtetését, így a hosszú

idõ óta „gazdátlan” háziorvosi
praxis sorsa is eldõlt: 2016.
december 31-éig dr. Szakács
Imre lesz az ehhez a körzet-

A projekt célja a háziorvosi,
gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védõnõi szolgálat és a
központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti
fejlesztése. Ennek keretében
a két különbözõ telephelyen
mûködõ egészségügyi alapellátás összevonásra kerül egy
közös telephelyen, ezáltal 6
felnõtt háziorvosi, 3 gyermekorvosi, 3 fogorvosi praxis, a 7
fõs védõnõi szolgálat és a
mintegy 20 ezer lakost (beleértve a Pitypalatty-völgyet is)
ellátó orvosi ügyelet egy központi épületben kerül kialakí-

hez tartozó betegek gyógyítója. A Gyógyító-Megelõzõ Intézményben (GYÓMI) korábban is megtalálható funkciók
tovább bõvülnek: fül-orr-gégészeti és urológiai szakrendelés teszi még színvonalasabbá a sajószentpéteriek, illetve a környezõ településeken élõk egészségügyi ellátását. Az új épületrészek szerkezeti kialakítása jó ütemben
halad, a jobb oldali szárnyra
(kívülrõl) már a dísztéglás
burkolat felragasztása zajlik,
miközben belül a szakemberek az épületgépészeti szereléseket végzik.

A Sajószentpéteren mûködõ háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védõnõi szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése (ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
5
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Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában
A projekt célja a Kossuth Lajos Iskola energiatakarékos és
akadálymentes átalakítása, valamint informatikai eszközök
fogadására alkalmas termek kialakítása, továbbá korszerû bútorok és felszerelések beszerzése a minõségi oktatás érdekében. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az iskola meglévõ
(2662 m2) alapterületét teljes
körûen felújítják, akadálymentesítik, illetve 959 m2-en
kibõvítik. Jelen állapot szerint
a múlt század '30-as éveiben

épült régi épületszárny felújítása elkészült: miközben megmarad az öreg szárny régies
jellegû, hangulatos homlokzata, az épületrész vadonatúj nyílászárókat kapott, elkészült a
homlokzati hõszigetelése és
színezése, megtörtént a tetõ javítása, bádogozása is. Az újság
megjelenésével egy idõben (a
régi épületszárnyban) már a
takarítási munkálatok folynak,
hiszen augusztus utolsó napjaiban visszaköltözik az alsós nevelõtestület, szeptember elsején pedig a diákok is birtokba
veszik a teljes rekonstrukción
átesett öreg szárnyat.

A Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelõen Sajószentpéteren (ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008) elnevezésû projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Minõségi javulás az
idõs és a bölcsõdés
korosztály ellátásában
Miután a feladatellátás jelenleg két különbözõ épületben,
a város egymástól két távol esõ
pontján történik, az egyik projekt célja a Területi Szociális
Központ egy épületbe történõ
integrációja, míg a másik projekt a bölcsõdei ellátás városi
szintû megteremtését tûzte ki
célul. Ez utóbbi eredményeként egy 20 férõhelyes bölcsõde jön létre, valamint 6 új
munkahely is létesül. A másik
projekt esetében az intézmény
integrált formában biztosítja a
szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, vagyis az idõsek
nappali ellátását, szociális ét-

keztetését, a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást, a családsegítést, valamint a gyermekjó-

ként az intézményi körülmények, a tárgyi feltételek és ezáltal a szolgáltatások színvonalá-

léti szolgáltatást. A projekt
megvalósulásának eredménye-

nak minõségi javulása várható.
A volt 6. Számú Iskola épületé-

nek átalakítása dinamikusan
halad. Elvégezték a külsõ nyílászárók cseréjét, megtörtént
az épület bõvítése is (az egykori tornaterem helyén egy, a közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas helyiséget
alakítanak ki), a válaszfalak
megépítésével az épület mindkét szárnyában kialakult a belsõ, egyedi funkciójának megfelelõ helyiségrendszer. Látványosan körvonalazódik az épület két végét lezáró „lebegõ”
oszloprendszer is, miközben
belül az elavult épületgépészeti elemek és a villamoshálózat
korszerûsítése zajlik, sõt,
egyes helyiségekben már a
burkolással is elkészült a kivitelezõ.

A Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001), valamint a Sajószentpéteri Bölcsõde kialakítása (ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Két perc alatt a
kertvárosból a belvárosba
A projekt célja, hogy a
Sajószentpéter
történelmi
belvárosába befutó utak
(Lévay, Árpád, Petõfi) felújításával könnyen elérhetõvé váljanak a város közintézményei
(polgármesteri hivatal, okmányiroda), valamint, hogy
megfelelõ összeköttetés létesüljön a kertvárosi rész és a
6

városközpont között. Az EU-s
projektek közül elsõként valósult meg ez a beruházás, minek eredményeként a pályázatban szereplõ utak felújításával közel 40 százalékkal
csökkent a városközpont eléréséhez szükséges idõ, ami
így átlagosan 2,1 percre redukálódik mind a kertvárosi övezetbõl, mind a belváros távolabbi pontjairól érkezõk számára. Íme néhány vélemény a
felújított utakkal kapcsolatban:
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- A Móra Ferenc úton lakom,
de a Petõfi úton van a garázsom. Ezért engem is érint az
útfelújítás, ami szerintem jól
sikerült. Nem csak jó minõségû az aszfalt, hanem a lehetõségekhez képest ki is szélesítették az utat. Egyúttal a gyalogos forgalom is megoldódott,
hiszen járda is készült. Jól jött
ez a változás, mert korábban
annyira kátyús volt a Petõfi út,
hogy lépésben is nehéz volt
rajta közlekedni.

III. évf. 8. szám
tem a gödröket, autóvezetés
közben szinte tengeribeteg
voltam. Ebbõl adódóan esõs
idõben sok volt a pocsolya, és
soha nem volt arrafelé járda. A
mostani állapotot össze sem
lehet hasonlítani a korábbiakkal. Meg kell, hogy dicsérjem a
kivitelezõket, mert ha hiszi, ha
nem, egyetlen olyan nap sem
volt, amikor az útépítés miatt
ne tudtam volna kiállni az udvarból. Elõre egyeztették mindenkivel a munkát, az autóbejárókat is tisztességesen megcsinálták, tehát rugalmasan oldották meg a rájuk bízott feladatot. Köszönet érte.

fenn, vagyis valakinek lépnie
kell!

Tóth György

tõfi úton. Csakhogy nekünk a
Rózsa úton van a garázsunk, és
mivel megemelték az elõtte lévõ utat, és magasra építették a
járdát is, emiatt a leesett csapadék sehova nem tud lefolyni.
Ahány esõ esett a beruházás elkezdése óta, annyiszor öntötte
el a víz a garázsunkat. Jártam
már a mûszaki osztályon is,
hogy találjanak valamilyen
megoldást, ám idáig nem érkezett segítség. (A városi fõépítész tájékoztatása szerint az
Építési és Városüzemeltetési
Osztály a munkálatok elvégzését megrendelte a Városgondnokságtól, ami elõreláthatólag
szeptember 17-éig elékészül a szerk.) Márpedig ez a helyzet
nagyon rossz a garázstulajdonosoknak, és nem látjuk a folyamat végét. Az biztos: a kialakult állapot így nem maradhat

Miliczki Jenõ

Pelek Sándor

- A Lévay úton már közlekedni sem lehetett, ezért régen
várták az autósok az útfelújítást. Különösen a Dusnok felé
közlekedõknek kellett emiatt
kerülniük, hiszen ha nem ezt
tették, veszélyeztették jármûvük épségét. Ez az út egyébként is stratégiai fontosságú,
mert ha valamilyen baleset történik a 26-os fõúton, akkor a
Lévay utcát használják elkerülõ útnak.

Gyors!
Olcsó!
Hatékony!
Hirdessen a Sajó TV
képújságjában!
Telefon:
06-20-667-5711
e-mail:
sajotv@parisat.hu

Szepesi Lászlóné
- Olyan volt idáig a Petõfi út,
mint a Balaton, legalábbis úgy
hullámzott. Ott lakom, tehát
naponta és folyamatosan érez-

- Jó, hogy valami végre elindult Péteren, de többre lenne
szükség. Az útépítésekkel kapcsolatban egyébként vannak
fenntartásaim, mert talán két
éve építették meg a Hegyalja
utat, és már nagyon rossz állapotban van. Arrafelé pedig alig
van teherautó-forgalom, leginkább a szemetesautót látjuk,
ami kikagylósította az utat. Véleményem szerint ott valami
gond lehetett a kivitelezéssel.
Meg kellene tehát találni a legjobb beruházót, mert ha az
nem sikerül, akkor jó út helyett kidobott pénzrõl beszélhetünk. Hozzátenném, hogy
az elmúlt 40 év tapasztalataiból kiindulva minden fejlesztésnek örülök, mert az eddigi
választási ciklus megkezdéséig
alig történt valami ebben a városban. Az elmúlt négy év
emelte fel Sajószentpétert, ami
akár lehetne a jelenlegi önkormányzat és a polgármester dicsérete is.
Sulyok - Kovács

- Az elsõ záporig örültünk az
új beruházásnak, hiszen szép
az út, és végre van járda is a Pe-

A Sajószentpéter történelmi belvárosához vezetõ út felújítása (ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021) elnevezésû projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Több mint negyed század a közigazgatásban
Portré: Fóris István
lis földprogramok elindítása is
a feladatkörébe tartozott. A
szomszéd városba történt kiruccanása 2000. augusztus 15éig tartott, ekkor áthelyezéssel
visszakerült régi-új munkahelyére, Sajószentpéterre, ahol a
Hatósági és Szociális Osztály
vezetésével bízták meg. A hivatalon belül ez az egyik legfontosabb feladatkör, hiszen magába foglalja az anyakönyvezést, a népesség-nyilvántartást,
az okmányirodai munkát, a
birtokvédelmet, a jegyzõi és
önkormányzati hatósági feladatokat és a gyámhatósági
ügyeket is.
A szociálpolitikai terület különösen nagy falatot jelent, hiszen abba beletartozik az aktív
korúak ellátása is, ami a legnagyobb tétel. Mintegy 10001200 embert érint ez a tevékenység, õk azok, akik rendszeres szociális segélyre szorulnak. Újabban rendelkezésre
állási támogatásnak (RÁT) hívják ezt a támogatási formát,
ami az átnevezés mellett alaposan át is alakult. Az osztályvezetõ nap mint nap tapasztalja,
hogy vannak nagyon nehéz
élethelyzetek és nagyon rossz
körülmények között élõ családok, akiknek száma az évek során folyamatos stagnálást mutat. Sajószentpéteren egyébként sem túl rózsás a szociális
helyzet, hiszen a város máig
nem tudta kiheverni a bánya
és az üveggyár bezárását. Emiatt a hozzávetõleg 8800 fõ aktív munkavállaló 13 százaléka
állástalan, ami megfelel a megyei átlagnak. A gyámügy a másik neuralgikus pontja a településnek, hiszen nagyon sok a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermek, akik gyermekvédelmi kedvezményekre jogosultak. Ezt a tételt (anyagi
szempontból nézve) az állami
normatíva biztosítja, ám a város vezetõi tudják, hogy az ingyen tankönyv és az ingyenes
étkeztetés csak a tûzoltásra
elegendõ. Ezért a hangsúlyt az
oktatásra helyezik, hogy ne
termelõdjön újra az iskolázat-

Két fontos tényezõ határozta meg eddig Fóris István
munkásságát. Az elsõ a sport volt, mivel felesége a Borsodi Bányász NB I-es nõi kézilabdacsapatában játszott, és
így „igazoltak” Szendrõrõl Sajószentpéterre. A másik a tanulás, hiszen a gépipari technikus oklevelet két diploma
követte, a szakma pedig állandó kihívások elé állítja mind
a mai napig. Egymást követték a törvényi változások a hatósági és a szociális területen, amit helyi rendeletekbe
kellett öntenie, és amelyek közül az évek során egyet sem
kifogásolt meg a közigazgatási hivatal.
A szendrõi születésû Fóris
István az általános iskola elvégzése után, 1972-ben Miskolcon, a Zalka Máté Gépipari
Technikumban szerzett érettségit és technikusi oklevelet.
Elsõ munkahelye a Cementipari Gépjavító Vállalat volt,
ahol bevonulásáig dolgozott.
Katonaidejét a határõrségnél
töltötte, Sopronban kapta meg
a kiképzést, majd Sátoraljaújhelyen szolgált híradós katonaként. Leszerelése után 1978ban megnõsült, ami hosszantartó kapcsolatnak bizonyult.
Fórisék augusztus közepén,
vagyis ezekben a napokban
ünnepelték a 32. házassági évfordulójukat. Pedagógus felesége orosz-testnevelés szakon
szerzett diplomát, és olyan közeli kapcsolatba került a kézilabdával, hogy leigazolták a
Borsodi Bányász NB I-es csapatába. Ekkor költöztek Sajószentpéterre, majd kaptak a
BÉV-telepen egy egyszobás
szolgálati lakást. Az ifjú férj a
Sajószentpéteri Üveggyárban
helyezkedett el, ahol üzemtechnológusként 1982-ig dolgozott. Ekkor a GAMESZ mûhelyvezetõi állását célozta meg
sikerrel, amit két évig látott el.
Újabb lehetõség a tanácson kínálkozott számára: megüresedett egy igazgatási ügyintézõi
álláshely, és mivel akkorra már
a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolán megszerezte elsõ diplomáját, ezt a munkahelyet is betölthette. Sajószentpéter várossá válása nem csak státusváltoztatással járt, hanem a
közigazgatásban is jelentõs átalakulást idézett elõ. Megalakultak az osztályok, és ekkor
kinevezték az Ellátásszervezési

Fóris István a júniusi,
ünnepi képviselõ-testületi
ülésen
és Felügyeleti Osztály élére.
Tanulmányait ebben az idõszakban is folytatta, posztgraduális képzés formájában, aminek zárásaként az Államigazgatási Fõiskolán is szerzett egy
diplomát. Az 1990-es politikai
változásokat az önkormányzatok megalakulása követte, amikor sok ember kereste a helyét
és a lehetõségeit. Fóris István
másfél évig gondolkodott az
újabb váltáson, végül mégis
úgy döntött, hogy egy nagyobb
városban is megméretteti magát. Így került Kazincbarcika
Polgármesteri Hivatalába, ahol
aztán a következõ években a
társadalompolitikai osztályt vezette. Ebben a minõségben kapott felkérést az akkori Népjóléti Minisztériumtól a kistérségi referensi munka végzésére,
amit mintegy három évig végzett. A kistérségbe irányuló különféle meghívásos szociális
tárgyú pályázatok, fejlesztések
koordinációs tevékenysége
mellett többek között a szociá8

lan réteg és az ezzel járó munkanélküliség. Az erõfeszítések
ellenére gyakran kellett eljárást indítani a szülõk ellen tankötelezettség elmulasztása miatt, ám augusztus 30-ától jelentõsen szigorodik ez a terület. Életbe lépnek a családtámogatási és gyermekvédelmi
törvény módosításai, ami szerint tíz igazolatlan óra iskolai
hiányzás után figyelmeztetik a
szülõt, ötven óra után pedig
megvonják az iskoláztatási támogatást. Máshol is akadnak
azonban gondok a jogkövetõ
magatartással, akár a szabálysértési, akár az államigazgatási
hatósági munkát vennénk górcsõ alá. A legnagyobb feladatot
mégis a törvényi változások
követése jelentette Fóris István
számára. A szociálpolitikában
1993 óta nagyon sok alkalommal törvénymódosítást hajtottak végre, számos új formát vezettek be az aktív korúak ellátásában, a közgyógyellátásban
és sok más területen, amelyeket naprakészen kell ismerni
és alkalmazni. Mindez komoly
felkészültséget és állandó odafigyelést igényel.
Sajószentpéterre érkezésük
óta tanít a Pécsi Sándor Általános Iskolában Fóris Istvánné,
aki elsõ gyermekük születéséig
vállalta az élsportot. Amikor
1979-ben megszületett Barbara, úgy döntött, hogy szakít a
mindennapi aktív játékkal, és
inkább az utánpótlás-nevelésre
fekteti a hangsúlyt. A sajószentpéteri ifjú kézisek vele
nyertek diákolimpiát, és számos egyéb sikert is elértek. Lányuk, aki most az APEH Középmagyarországi Igazgatósága
személyzeti fõosztályának a
munkatársa, a Miskolci Egyetemen szerzett bölcsész diplomát, majd igazgatásszervezõi
diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási
Karán. Második gyermekük,
István a Mezõtúri Mezõgazdasági Fõiskola településüzemeltetõ és logisztika szakán végzett, jelenleg egy miskolci kft.
alkalmazottja.
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Fóris István hangsúlyozza:
nagyon sokat köszönhet feleségének, aki szinte erõn felül
vállalta a családanyai szerepet,
amíg õ a mindennapi munkája
mellett a tankönyveket bújta,
és készült a vizsgákra. Itt meg-

említi Sajószentpéter legutolsó tanácselnökének, Péter
Andrásnak a nevét is, aki minden támogatást megadott számára, és még tanulmányi szerzõdést is kötöttek.
További terveirõl elárulta,

hogy még sokáig szeretné látogatni Szendrõn élõ idõs szüleit,
valamint a jövõben is igyekszik
megfelelni a változásokkal járó
szakmai kihívásoknak, feladatoknak. Aztán pedig - de nem
utolsósorban - sokáig akarja él-

vezni a nyugdíjas éveket, mivel
közeleg aktív munkája befejezésének az idõpontja. Akkor majd
talán többet kertészkedhet, és
gyakoribb kirándulásokat is tervezhet családjával.
Kovács I.

A spórolás jutalma az elismerés
Portré: Kovács Magdolna
háttérrel. Ennek vezetését tulajdonképpen másodállásban
végzi Kovács Magdolna, aki
számos hiányosságot tárt fel
az épület állapotáról. Az
1986-ban épült Kristály állagán nem lehet mit szépíteni,
mert az úgy, ahogy van, rossz.
Különösen az épületgépészet
körül vannak problémák, pedig már az egyik kazánt kicserélték. A villamos- és vízhálózat is cserére szorulna, és lennének még más munkák is,
ami összességében mintegy
80-90 millió forintba kerülne.
Jelenleg a mûszaki állapot javításába besegít a Városgondnokság: az önkormányzati cég
szakemberei a nyílászárókat
újítják fel. Ezt igyekezett hát
tudatni a maga módján az ünnepi képviselõ-testületi ülésen megjelentekkel a kitüntetett.
A konyhán aztán „kitalálták”, hogy a sóskalevesbe sóskát tesznek, a parajételek zöld
parajból készülnek, tehát
mellõzik a különbözõ ízû porokat, a tartósított ízesítõket.
Mivel nagy összegû beszerzéseket végeznek, közbeszerzési
pályázaton meg kellett pályáztatni a beszállítót. Emiatt esetenként nem az a minõség kerül a konyhára, amilyet éppen
szeretnének, és ami a normatíváknak is jobban kedvezne.
Nem egyszerû ugyanis 238 Fttól 320 Ft-ig elkészíteni egy
háromfogásos menüt, mivel a
konyhán ennyi pénzbõl gazdálkodhatnak.
Kovács Magdolna tudja magáról, hogy néha õszinteségével, szókimondásával túllõ a
célon, sõt, akad, aki ezért
rossz természetûnek tartja,
ám tudja magáról, hogy amit

„Nem igazán szoktak jutalmat adni annak az
embernek, aki mindig mindenre azt mondja, hogy
nincs pénz. Most is inkább kérek, mert a Kristály
étterem rossz állapotban van, és aki úgy érzi, hogy
segíteni tud, az segítsen” - mondta rendhagyó módon a
Városnapok ünnepi testületi ülésén Kovács Magdolna,
miután átvette Sajószentpéter Város Közszolgálatért
Díját - nem kis derût keltve az ünnepi eseményen.
A kitüntetett Sajószentpéteren született, majd a 2. és 3.
Számú - ma Lévay és Pécsi - Általános Iskolákban tanult.
Miskolcon a közgazdasági
szakközépiskolában szerzett
érettségit, majd az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon helyezkedett el. Az
ÉVIZIG-nél társadalmi funkciókat vállalt az akkori ifjúsági
szervezetekben, naponta ingázott, és jólérezte magát elsõ
munkahelyén. Azt mondja,
hûséges típus, ezért nem is
gondolt változtatásra egészen
1985-ig, amíg kislánya el nem
kezdte az általános iskolai tanulmányait. Makranczi Judit
Brigitta idõközben felnõtt, és
idén diplomázott Nyíregyházán rajz-vizuális kommunikáció szakon. Ekkor úgy érezte,
elsõ osztályos gyermekéért fel
kell adnia addigi életformáját,
amihez szerencsére szülõhelyén talált megfelelõ állást. A
GAMESZ (Gazdasági Mûszaki
Ellátó Szervezet) gazdasági
vezetõje lett. Ezt az egységet
1993-ban kettéosztották, õ
ekkortól a GESZ (Gazdasági
Ellátó Szervezet) vezetõi feladatait látta el. Hozzá tartoztak az intézmények: iskolák,
óvodák, szociális létesítmények gazdasági ügyei. Aztán a
jelenlegi önkormányzat 2007ben visszaállította a korabeli
szervezetet, így jött létre a Városgondnokság, ahol gazdasá-

Kovács Magdolna
szívügyének tekinti
a közétkeztetést
gi ügyintézõként dolgozik.
Az egykor nívós vendéglátóhelyként üzemelõ Kristály étterem az idõk folyamán önkormányzati tulajdonba került, a város vezetése pedig
ott képzelte el a közétkeztetést. Elõször tíz évre bérbe adták ezt a tevékenységet, ám öt
év után úgy döntöttek, inkább
saját maguk végzik az üzemeltetést.
Létrehozták a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.-t, amely társaság
feladatául az iskolák, óvodák
és szociális intézmények étkeztetését szabták. Az iskolaidõben 1326 adagos konyhán
14-en dolgoznak, jó szakmai
9

idáig vállalt, azt lelkiismeretesen teljesítette. Szeret dolgozni, éppen ezért érzi úgy, hogy
gyorsan elrepült a Sajószentpéteren munkával eltöltött
negyedszázad.
Vannak azonban elképzelései a közétkeztetés megreformálásáról. Véleménye szerint
kellene egy központi irányítás
erre a területre, mert jelenleg
az étkeztetés nincs lebontva
korcsoportokra.
Márpedig
minden életkorban eltérõ étrendre, más és más alapanyagra lenne szükség, mert
egy idõs ember például nem
fogadóképes a zsírmentes
ételre, míg egy fiatal már
többnyire azon nõ fel. Az óvodás korban sem ugyanazokra
az ásványi anyagokra van
szüksége a szervezetnek, mint
mondjuk a felsõ tagozatos
életkorban. Ezek a dolgok látszólag nem tûnnek komoly
problémának, ám a szakemberek tudják csak igazán,
hogy a mostani állapoton változtatni kell.
Különösebb hobbija nincs
Kovács Magdolnának, viszont
a sportolást megemlíti. Amikor még szervezett tömegmozgalmak mûködtek, többször futott, és régebben napi
öt percet szánt a tornára is.
Aztán megismerkedett a jógával, és már tíz éve ezt a csendes sportot gyakorolja. Azt
mondja: számára az jelenti a
regenerálódást és a kikapcsolódást a mindennapi feladatoktól.
Kovács István
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A városban zajló nagy beruházások idõnként kellemetlenségeket okozhatnak az
itt élõknek. Ön bosszankodik emiatt, vagy inkább örül a fejlesztéseknek?
Demjén Béláné
- Nagyon örülök ezeknek a változásoknak.
Ez
minden
sajószentpéterit lelkesít, mert
pozitívan hat az életünkre.
Óvodapedagógusként
azt
mondhatom, hogy a gyerekeken és a szülõkön kívül nekünk, szakembereknek is
rendkívül sokat jelentenek
ezek a felújítások és fejlesztések. Nemcsak szebb környezetben, hanem a mai kornak megfelelõ eszközökkel nevelhetjük, oktathatjuk a gyerekeket.
Ez mindenki közérzetét nagy-

ban javítja. Külön dicséret a város vezetõinek, hogy az egészségügyi intézmény felújítása
közben sem lett rosszabb az ellátás. Ez minden beteg ember
számára fontos volt. A városlakó, az igazi lokálpatrióta mindig telhetetlen. Most már azt
várjuk, hogy megépüljön a
bölcsõde, mert annak pedagógusként nagy szükségét látom.
A szülõk is örülnének neki,
mert az anyukák korábban
tudnának munkába állni.

- Szerintem senkit nem zavarnak ezek a munkálatok. Az
érezhetõ, hogy az építõk is vigyáztak arra, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzanak a lakóknak. Örülünk a fejlesztéseknek, nagyon vártuk
már ezeket a változásokat. Kiskorú gyerekeim már nincsenek, ezért az iskola felújítása
nem érint közvetlenül. Az
egészségügyi központ korszerûsítését viszont nagyon fontosnak tartom, mert így nem
kell majd Miskolcra buszozni,
és egész napokat eltölteni az
egyre zsúfoltabb rendelõkben.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy a híd felújításával a történelmi városrész is könnyebben
megközelíthetõ lesz. Remélem, hogy a Területi Szociális
Központ korszerûsítése után
ott új munkahelyek is létesülnek majd. Három éve költöztem vissza Sajószentpéterre, s
most már nem bánom, mert ez
idõ alatt átalakult a város. Nagyon szeretek itt élni.

lesztések kezdõdjenek, mert
korábban áldatlan állapotok
uralkodtak. Nagyon helyes,
hogy óvodára, iskolára, egészségügyi intézményre és az
utakra költik a pénzt. Ez jó
mindenkinek. Huszonnégy
éve élek Sajószentpéteren, de
ehhez hasonló fejlesztést még
nem tapasztaltam. Sokat késtünk vele, de legalább ez a polgármester törõdik ilyesmivel
is. Nagyon remélem, hogy a város vezetése ezután a rozzant
bérházak felújítására is tud
pénzt szerezni. Ezt nagyon sok
család várja, reménykedik benne.

Lukács Ilona
- Én „bevándorló” vagyok, hiszen egy nagyon szép városból, Egerbõl kerültem ide négy
évvel ezelõtt. Akkoriban nem
voltam valami jó véleménnyel
a vezetõkrõl, mert egy lepusz-

Kvaszta Krisztián
- A várost fejleszteni kell. Ez a
normális. Fiatalként csak helyeselni tudom ezeket a törekvéseket, mert ha nem látnék
változást, akkor elköltöznék
innét. A mi házunkat is felújítják, ráfért már. Nem hiszem,
hogy bárkit is zavarnak ezek a
munkák. Türelemmel kell viselni még a felfordulást is,
mert utána szebb és modernebb lesz a város. Nagy szükség volt már ezekre a beruházásokra. Azt az iskolát is most
újítják fel, ahová egykor én is
jártam, most szívesen visszamennék. Annak külön örülök,
hogy a régi belvárosi rész is
megújul, mert arra mindnyájan büszkék leszünk majd. Támogatok minden ehhez hasonló fejlesztést, mert élhetõbbé teszi a várost.

Kós Bálintné

Domoszlai László
- Egyáltalán nem zavarnak a városban folyó munkálatok. Sõt,
már alig vártam, hogy ilyen fej10

tult városba jöttem, de azóta
látványos a fejlõdés. Sokan hitetlenkedtek a virágok, a gondozott terek miatt, hogy nem
erre kellene költeni a pénzt. A
vezetõk viszont jól gondolkodtak, mert elõször szépítettek,
most pedig fejlesztenek. Gratulálok, hogy ennyi pénzt sike-
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rült szerezni a felújításokhoz,
ez nem lehetett könnyû dolog
a mai, pénzszûkös helyzetben.
A közintézmények korszerûsítése remélem, mindenki számára boldogságot jelentenek.
Gondolom, arra is készen vannak a tervek, hogyan lehet a
köztereket és a lakóépületeket
rendbe tenni.

haladjanak, építsenek például
szép parkokat is!

Tóthné Kazai Judit
- Nagyon örülök a változásoknak. Ráfért ez Sajószentpéterre. Hálásak vagyunk a polgármester úrnak, hogy lobbizott a városért. Nagyon jó pályázatokat adtunk be, mert
azok az intézmények kerülnek
felújításra, amelyeket szinte
mindegyik péteri használ.
Nem fölösleges dolgokra költik a pénzt. Mindenkinek okoz
kisebb-nagyobb kellemetlenséget az építkezés, de ha az ember látja az értelmét, akkor
zokszó nélkül elviseli. Én is a
Semmelweis Utcai Tagóvodából hordtam a gyereket a Hunyadi Utcaiba, de eszembe
sem jutott, hogy háborogjak.
Egyetlen anyuka sem panaszkodott ezért, mert tudták,

Ramada Kemal
- Hét évig voltam az Amerikai
Egyesült Államokban, egy szép
helyen, Ohioban, most tértem
vissza. Õszintén mondom, ott
sem szebbek a városok. Amikor elmentem, egy romokban
heverõ Sajószentpétert hagytam itt, most pedig egy virágos, rendezett kisvárosba tértem vissza. Gratulálok a vezetõknek, hiszen újjávarázsolják
a szülõvárosomat, külön a pol-

gármesternek,
akirõl
azt
mondták néhányan, hogy csak
virágot ültet. Most láthatja
mindenki, hogy korszerûsítik
az iskolát, az óvodát és az
egészségügyi központot. Jó
helyre teszik a pályázati pénzeket. Folytassák, amit elkezdtek,

hogy hamarosan egy korszerû,
szép intézménybe kerülnek a
gyerekek. Én a Területi Szociális Központban dolgozom, és
kollégáimmal már alig várjuk,
hogy a felújított, volt 6. számú
iskolába költözzünk.

Fónagy I.

Kárfelmérés árvíz után…
…avagy Sajószentpéteren is pusztított az ár
mény folytán - mégis csak
most derül ki, hogy a lakóvagy egyéb ingatlanában a tavaszi árhullám okozott kárt,
legfeljebb a megyei önkormányzathoz fordulhat problémájával. Egyébként azt meg
kell jegyeznem, hogy a benyújtott kárigénnyel kapcso-

Noha néhány településhez viszonyítva Sajószentpéter kifejezetten szerencsésnek mondhatja magát az
árvíz okozta károk tekintetében, a víz levonulását követõen mégis az derült ki, hogy több tízmilliós nagyságrendû az az összeg, amely az összesített kárértéket
megjeleníti. A részletekrõl városunk polgármestere,
dr. Faragó Péter nyilatkozott a Krónikának.
- Úgy gondolom, maga a
kárfelmérés sem volt egyszerû feladat.
- Az Építési és Városüzemeltetési Osztály minden munkatársát bevontuk a kárfelmérésbe. A kollégák - a várostérkép alapján - valamennyi
érintett utcát felosztották egymás között, így jártak házról
házra, hogy feltérképezzék
azokat a káreseményeket,
amelyek ténylegesen a természeti csapással hozhatók öszszefüggésbe. Ezt követõen
összesítettük az adatokat,
majd digitális formátumban
átadtuk a megyei önkormányzat elnöki titkárságának. Õk
azok, akik ezt a kormányzatnak továbbítják. Fontos kihangsúlyozni, hogy döntési
jogköre ebben az esetben

csak a Magyar Köztársaság
kormányának van, a polgármesteri hivatal munkatársai
csak a káresemények rögzítését, illetve továbbítását végezték. Arról tehát, hogy kinek
mekkora összeget ítélnek
meg a károk enyhítésére, a
kormány fogja kimondani a
végsõ szót.
- Kínálkozik-e arra lehetõség, hogy valaki még ezt
követõen,
pótlólagosan
nyújtson be kárigényt?
- Miután a károk felmérése
már valamennyi érintett településen lezajlott, s amint azt
hangsúlyoztam, az összesített
káradatok továbbítása is megtörtént, erre ma már nincs lehetõség. Ha valaki számára valamilyen rendkívüli körül-

Jól látszik a képen, hogy
a Sajó is alaposan kilépett
a medrébõl
11

latban a kormánytól mind a
mai napig semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Vannak
persze olyan megoldásra váró
feladatok, amelyek esetében
nem is várunk kormányzati
döntésre. Ilyen például az a
gyalogos híd, amelyet a Major
közben vitt el a megduzzadt
patak, s amelyre egyébként
nyilván nagy szükségük van
az ott élõknek. A híd tervezése már elkezdõdött, s a szakember ígérete szerint augusztus 25-én kapjuk meg a kész
dokumentációt. Jelenleg annak a lehetõségét vizsgáljuk,
miként lehetne gyorsított
közbeszerzési eljárást lefolytatni, hiszen így értékes idõt
nyerhetnénk, amely végsõ soron azt eredményezné, hogy
rövidebb idõ alatt készülhetne el a gyalogos átjáró. Kérem tehát az ott lakók türelmét, miután a közbeszerzési
eljárást a törvényi elõírásnak
megfelelõen le kell folytatnunk!
S.B.
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Tanévkezdés iskolában, óvodában
Közérdekû információk a 2010/11-es tanévrõl
évig is tudtuk volna foglalkoztatni õket, mégsem éltek ezzel
a lehetõséggel.
- Ha a szakmai szempontokat vizsgáljuk, milyen
alapvetõ változásokról beszélhetünk az új tanév kapcsán?
- A közoktatási törvényt számos ponton módosította az
országgyûlés, ennek megfelelõen a Pedagógiai programunkat is át kellett alakítanunk. Kiegészítettük az IPR (Integrált
Pedagógiai Rendszer)- képzéssel, kivettük belõle a Nem
szakrendszerû oktatás címû fejezetet, illetve módosítottuk a
tanulók értékelésérõl szóló
irányelveket. Ez utóbbi értelmében csak az elsõ évfolyamon, illetve a második évfolyam elsõ félévében marad a
szöveges értékelés, azt követõen már érdemjegyeket kapnak
a tanulók. Ezzel közelebb kerülünk azokhoz az igényekhez,
melyeket a szülõk eddig is
megfogalmaztak, hiszen korábban a szöveges értékelés
mögött is azt keresték, milyen
érdemjegyre „váltható” a pedagógus által leírt több oldalas
elemzés.

A Szentpéteri Krónika olvasói már megszokhatták,
hogy lapunk augusztusi számában minden évben górcsõ alá vesszük azokat a változásokat, amelyek gyermeket és szülõt egyaránt érintenek a szeptember 1jével induló új tanév kapcsán. A Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolát (SKÁI) érintõ változásokról
Perényi Barnabás igazgató, míg a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) újdonságairól Székelyné Drahos Mária óvodavezetõ tájékoztatja olvasóinkat.

Újra érdemjegyek
alsóban
- A SKÁI életében a nyár
nem csupán a hosszú szünidõ, hanem a karbantartás
idõszaka is. Ekkor végzik el
azokat a nagyobb volumenû
munkálatokat, melyeket a
szorgalmi idõszakban képtelenség lenne kivitelezni.
Milyen nagyobb átalakítások, esetleg felújítások zajlottak le a nyár folyamán?
- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében hónapok
óta folyik a Kossuth Lajos Iskola felújítása, átalakítása, minek
eredményeként az alsó tagozat
szeptember elsején birtokba
veheti az épület régi szárnyát,
a felsõsök pedig - hasonlóan a
korábbi tanévhez - a beruházás
befejezéséig a Pécsi Sándor
Tagiskolában tanulnak. A Hunyadi Mátyás Tagiskolában a
nyílászárók cseréjét végezték
el az elmúlt hetekben, míg a
Móra Tagiskolában a fõbejárati
lépcsõsor esett át egy alaposabb javításon, felújításon. Természetesen kisebb volumenû
karbantartási munkálatok a
többi tagintézményben is zajlottak, a Városgondnokság
szakembereinek hathatós segítségével.
- Milyen személyi változásokkal szembesülhetnek a
diákok a néhány nap múlva
kezdõdõ új tanévben?
- Több kollégánk is tartósan
távol van, így az õ szakszerû
helyettesítésükrõl gondoskodnunk kellett. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a 2010/11-es
tanévben négy új pedagógussal találkozhatnak majd a gye-

„Több ponton is módosítani kellett a Pedagógiai
programunkat” - mondja
Perényi Barnabás
rekek a SKÁI berkein belül:
egy angol, egy német, egy testnevelés, valamint egy rajz szakos kolléga érkezik hozzánk.
Ha már a személyi változásokról esik szó, azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt idõszakban - a képviselõ-testület
határozatának megfelelõen intézményünkben megtörtént
a létszámleépítés, ami konkrétan 23 fõ közalkalmazottat
érintett, ebbõl 16 fõ pedagógus, 7 fõ pedig technikai dolgozó. A pedagógusok közül
négyen a prémium évek programját választották, ketten
nyugállományba vonultak, egy
kolléga pedig (áthelyezéssel)
másik munkáltatóhoz került.
Állásfelajánlást 4 fõ pedagógus
és 7 fõ technikai dolgozó kért,
végül azonban közülük senki
sem fogadta el a felajánlott álláshelyet. Ez számomra azért is
megdöbbentõ, mert a tartósan
távol lévõk helyettesítését nem
csupán egy-két hónapig kellett
volna ellátniuk, egy vagy több

Tizenhat csoportban 400 óvodai férõhely
- Milyen változások történtek az egyes feladat-ellátási helyeken az elmúlt hónapokban?
- Kezdjük a Semmelweis Utcai Tagóvodával, hiszen az igényesen felújított óvoda épületét, négy csoportra bontva,
májusban vették birtokba a
gyerekek, így ott a nyár folyamán már nem kellett a szokásos felújítási, karbantartási feladatokat elvégezni. A Hunyadi
Utcai Tagóvoda épületét július
1-jével bezártuk, s a korábban
ott mûködõ egyetlen csoport a
Bányász Utcai Tagóvodába költözött, minek következtében
azon a feladat-ellátási helyen
jelenleg 5 csoport mûködik. A
12

székhelyintézményünk (Harica
Utcai Óvoda) tekintetében pályázati döntésre várunk, melynek eredményeként mintegy
100 MFt-os összeg állna a rendelkezésünkre az épület felújítására. Jelenleg itt 3 csoporttal
dolgozunk, amennyiben azonban pozitív döntés születik az
említett pályázattal kapcsolatban, akkor a Bányász Utcai
Tagóvoda 5. csoportja itt nyer
elhelyezést. A Móra Ferenc Utcai Tagóvoda továbbra is 4 csoporttal mûködik. Egyébként a
férõhelyek tekintetében nem
történt változás, továbbra is 16
csoportban 400 óvodai férõhely áll rendelkezésre.
- A nyár folyamán a beiratkozás is lezajlott. Mit mutatnak a számok?

Óvódavezetõ asszony
szerint hatalmas segítség,
hogy helyben van a SEPSZ
- Jelenleg az látszik, hogy a
csoportok 23 és 26 fõ közötti
létszámmal mûködnek majd. A
korábban említett 400 férõhelyre 390 gyermeket írattak
be a szülõk. Közülük - szakértõi vélemény alapján - nyolcan
tanulási nehézségekkel küzdenek, hatan pedig sajátos nevelési igényûek. A halmozottan
hátrányos helyzetû (3H-s)
gyermekek arányos elosztására
rendkívüli módon ügyeltünk,
így egy-egy óvodai csoportba
3-4 halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek került. Azt
kell mondanom, hogy a jelenlegi létszám még korántsem
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végleges, mivel tudomásunk
van róla, hogy a Kanadába kiutazott családok jelentõs része
vissza kíván jönni Sajószentpéterre, így az elkövetkezõ hetekben további gyermekekre
számítunk.
- Jelent-e valamilyen segítséget az óvodai munkában,
hogy a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (SEPSZ) helyben vizsgálja a gyerekeket?

- Bátran mondhatom, hatalmas segítséget jelent. A képviselõ-testület bölcs döntést hozott, amikor a nehéz gazdasági
körülmények ellenére is megalapította ezt az új intézményt.
Az ott dolgozó szakemberek
segítségével már hónapokkal
korábban elkezdõdött a tanköteles korú gyermekek vizsgálata, így személyre szabottan
meg lehet állapítani, hogy kinek milyen irányú fejlesztésre

van szüksége. Ugyancsak fontos a kisebb korosztály felmérése is, hiszen számos esetben
az derül ki, hogy a gyermeknek korai fejlesztésre van szüksége, ami azt jelenti, hogy 3-4
éves korában elkezdõdik nála
az a folyamat, melynek eredményeként már az óvodában is
könnyebben veszi az akadályokat. Leggyakrabban beszédhibás gyermekekkel találkoznak
a szakemberek, így az elsõ he-

lyen a logopédiai fejlesztés áll,
ezt követi a gyógytestnevelés,
az értelmi képességek fejlesztése, majd a sort a szenzomotoros képességfejlesztés zárja.
Azt gondolom, nem nehéz elképzelni, hogy a szülõk számára is mekkora segítség, hogy
nem kell órákat utazniuk, ha
egy-egy vizsgálatra kell vinniük
a gyermeküket.
Sulyok B.

Fõhajtás és emlékezés
Megyei bányásznap Sajószentpéteren
ünnepekre, amelyek reggel a
Bányász zenekar zenés utcai
felvonulásával kezdõdtek a
BÉV-telepen.
Sokan csatlakoztak a zenekarhoz, amely egészen a
Ronkay-kertig vonult. Ott már
várta az érkezõket az ünnepi
emelvény, ahonnét elhangoztak az ünnepi beszédek, majd
kitüntetéseket és jutalmakat
adtak át. A program kulturális
mûsorral folytatódott a színpadon, de a gyerekek nagy
örömére volt kirakodóvásár,
körhinta, a felnõtteknek borkóstolás és vendéglátás, a
program a hajnalig tartó bállal
zárult. A legfontosabb mégis
az volt, hogy ezen a napon a
munkát, a bányászt ünnepelték, mert akkoriban még volt
becsülete a munkának.
A mostani 60 éves jubileumi
bányásznap legfontosabb üzenetének azt tartom, hogy ma
már ugyan nincsenek mélymûvelésû bányák, de a város
és a megye is ápolja ezt a szép
hagyományt; habár már nincsenek kirakodóvásárok, de
az idõs nyugdíjas bányászok
még ma is megbecsülve érzik
magukat.
Az pedig külön öröm számomra, hogy Sajószentpéter
ad helyet ennek a jubileumi
ünnepségnek, ezért köszönetemet fejezem ki a városvezetésnek.

Nagy megtiszteltetés érte városunkat, hiszen szeptember 3-án településünkön kerül megrendezésre a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányásznap. Az idén immár 60. alkalommal csendül fel a bányászhimnusz azok
emlékére, akik egykor a föld gyomrában lelték halálukat, és persze azok elõtt is tisztelegve, akik évtizedekig
ezt a kemény, embert próbáló feladatot végezve, ma
nyugdíjasként állnak e nehéz hivatás tiszteletére emelt
emlékmû elõtt. Az ünnepség részleteirõl városunk polgármestere, míg a régi bányásznapok hangulatáról egykori bányászvezetõk mesélnek.

Dr. Faragó Péter
- Rendkívül nagy ünnepnek
számított egykor a bányásznap, és itt nem elsõsorban a
megyei és az országos rendezvényekre gondolok. Miután az
ismerõsök közül többen
bányában dolgoztak, édesapámmal minden évben kimentünk Perecesre, ahol akkoriban a bányásznapi ünnepségek zajlottak. Túl azon,
hogy felejthetetlen hangulatú
rendezvények voltak, az sem
mellékes, hogy anyagilag is
megbecsülték azokat az embereket, akik nap mint nap
vállalták, hogy a fekete aranyért a mélybe szállnak. Emlékszem, ebben az idõszakban
mekkora forgalma volt annak
a mûszaki boltnak, amely néhány száz méterre volt az ünnepség helyszínétõl. A hûségjutalomból tellett hûtõre, mosógépre, bútorra és persze tévékészülékre is. Aki most azt
gondolja, hogy én csak hallomásból ismerem a bányászok
nehéz munkáját, az téved.
Szendrõben dolgoztam vb-tit-

kárként, amikor egy alkalommal, többedmagammal meghívást kaptam a királdi bányába. Kollégáimmal csak egy fél
napot töltöttünk a bánya mélyén, de ez a fél nap örökre
meghatározó élmény maradt
számomra. Teljes mértékben
igazolva láttam azt, hogy azok
az emberek, akik ezt a munkát
vállalják, különleges megbecsülést érdemelnek. Talán
ezért is örültem annyira, amikor a megyei bányászvezetõk
megkerestek azzal, hogy az
idén Sajószentpéter szolgáljon a megyei bányásznap helyszínéül. Nyilván nem véletlenül esett ránk a választás, hiszen településünk komoly hagyományokkal büszkélkedhet
e tekintetben. A képviselõ-testület anyagilag is támogatja a
rendezvény lebonyolítását,
így úgy érzem, méltó módon
ünnepelhetjük meg a 60. bányásznapot.

Szirmay László
- Mindig örömmel gondolok vissza a régi bányásznapi

Bencs László
- Az egyik szemem sír, mert
aktív bányászok nélkül ünnepeljük évek óta a bányásznapot, hiszen minden bányát bezártak; a másik szemem nevet,
mert a város évrõl évre megemlékezik a kemény és veszélyes munkát végzõ bányászokról. Egy-egy ilyen alkalommal
találkoznak az egykori munkatársak, és felelevenítik az
együtt töltött szép napokat.
Soha nem fogom elfelejteni a
régi bányásznapokat, mert az
a hangulat egyszerûen felejthetetlen. A készülõdés, a sátrak állítása, az ünnepi mûsor
és a hajnalig tartó bál, csak az
tudja, aki ennek részese volt.
Kár, hogy az idõsek ezeket a
szép hagyományokat csak
ápolni tudják, de nincs, akinek továbbadhatnák. Több
mint 30 évet dolgoztam a bányánál, a kezdetektõl a fénykoron át a bezárásig. Úgy gondolom, a bányászok kemény,
kitartó, tisztességes s gyakran
veszélyes munkát végeztek. A
bányásznapokon számomra a
közösség volt a legfontosabb,
amely olyan összetartó volt,
mint egy nagy család, örömben-bánatban egyaránt. Talán
ezért is szívet melengetõ érzés, hogy városunkat érte az a
megtiszteltetés, hogy otthont
adhat a 60. jubileumi ünnepségnek.
Sulyok - Románné
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(S)portré

2010. AUGUSZTUS

Fiúk, tanulhattok!
(S)portré: Szász Kitti
ativitás. A szakértõk között
örök dilemma zajlik, hogy melyik legyen a jövõ meghatározó
iránya: a sokszor a gravitációt
meghazudtoló, követhetetlenül gyors technikai trükközés,
vagy a zenés szórakoztató
show. (Én az elõbbire szavazok!) A magyar mezõny legjobb harminckét versenyzõjének névsorát böngészve, unikumként mindössze egy lányt
találhatunk: Szász Kittit, aki az
idei magyar bajnokságon a tizenhat közé is bejutott, ékes
bizonyítékaként, hogy a sok fiú
között sem kényszerül statiszta
szerepre.

Akinek valaha egy picike köze is volt a labdához, legalább egyszer bizonyára megpróbálta már, hogy fejjel
és lábbal minél hosszabb ideig a levegõben tartsa azt.
Aki pedig megtette, tudja, hogy milyen nehéz feladatra
vállalkozott. Ez azonban mind semmi ahhoz képest,
amit egy tipikusan XXI. századi sport képviselõi csinálni képesek az egyszerû halandók számára megszelídíthetetlen bõrgolyóval! Az ok, amiért a freestyle football
nevû, egyik legújabb sportot a tisztelt Olvasóinknak
igyekszem bemutatni az, hogy a nemzetközi mezõnyben is párját ritkító kivételként egy fiatal sajószentpéteri hölgy a sportág magyar élvonalához tartozik, de a
világ egyre több pontján ismerik nevét, és elismerik teljesítményét.

A kezdetekrõl …
A történet igazából akkor
kezdõdött, amikor 2002-ben
egy Soufiane Touzani nevû,
marokkói származású holland
fiatalember feltett egy videót
az egyik közösségi portálra,
amelyben a labdával történõ
dekázását különbözõ trükkökkel, zsonglõr mutatványokkal
színesítette. Az internet természetrajzából következõen szinte pillanatok alatt egyre több
hasonló felvétel látott napvilágot, amelyekben próbálták
utánozni, fejleszteni a trükköket, sõt, igyekeztek mind többet és nehezebbeket ki is találni. Ezzel elindult egy világõrület, s egy vadonatúj sportág
(amelyet három dolog éltet: a
labda, az internet és az online
közösség) a megállíthatatlan
világsiker felé.
Természetesen nálunk sem
kellett sokat várni a követõkre,
öt-hat évvel ezelõtt egy tucatnyi fiú már olyannyira megfertõzõdött vele, hogy 2005.
szeptember 17-én a Hõsök terén meg is szervezték az elsõ
hazai versenyt. A sportág fejlõdésének igazi lökést az adott,
mikor 2008-ban a Red Bull,
megértve az idõk szavát (no
meg a hatalmas reklámlehetõséget), szervezett formát biztosítva felkarolta a nemzetközi
versenyeket. Azóta minden
tagországban megrendezik a
hazai selejtezõ versenyeket,
ezeknek gyõztesei adják a legrangosabb viadal (a Red Bull
Street Style) mezõnyét.

A sportágról …
A sportág lényege a labdával
való trükközés, zsonglõrködés
különbözõ helyzetekben (felsõ
testtel, lábbal a levegõben, ülve és fekve) egy hét méter átmérõjû körben úgy, hogy a versenyzõ és a labda sem hagyhatja el a területet. A labda nem

Ki is ez a lány?...
A kezdet már-már szokványosnak is mondható: a
sajószentpéteri Kossuth Lajos
Általános Iskolába, majd a mis-

Kitti valódi labdazsonglõr
eshet le, és a kezeket sem szabad direkt használni. A versenyek, amelyekre a beküldött
videók alapján lehet nevezni,
háromtagú zsûri elõtt, párokat
kisorsolva, kieséses rendszerben zajlanak, meghatározott
idõ alatt 20-30 másodpercenként váltva egymást (egy labdakét játékos-három perc) mutatják be zenére a koreográfiáikat. A sokszor ismert világklasszis focisták (mint Davids
vagy Zidane) által is képviselt
zsûri három szempont szerint
hirdet gyõztest: technika, labdakezelés (elõadói stílus), kre-

kolci Herman Ottó Gimnáziumba jár egy kislány, akinek
eleme a mozgás, akire minden
sportversenyen lehet számítani, legyen az atlétika, kosár-és
kézilabda vagy éppen foci. A
kézilabdázó anyától, a focizgató apától az átlagosnál sokkal
jobb gömbérzéket örökölt, ám
versenyszerûen hét éves korában mégis a karaténál köt ki,
amelyet aztán kilenc évig ûz. S
hogy jól döntött, mi sem bizonyítja jobban, mint a korosztályos Magyar bajnokság arany-,
az Európa-bajnokság ezüstvagy a világbajnokság bronzér14

me. Közben azért nem maradhat el a labda sem, az edzéseken mindenkinek feltûnik,
hogy milyen jól bánik vele, de
egy-egy „ügyes vagy” mellett
senki sem gondolta, hogy ez
több lesz egy szokásos gyerekkori hóbortnál. Aztán valami a
levegõben megváltozik a karate körül (s talán épp emiatt):
az addig már begyakorolt trükkökbõl szórakozásként készített néhány videót õ is feltesz
egy videomegosztó oldalra. Ezután, mint a mesében, jön (ha
nem is a herceg fehér lovon,
de) egy sportmenedzser felkérése londoni interjúra (ugye,
milyen jó is egy felsõfokú angol nyelvvizsga!) és egy fellépéssel összekötött videofelvételre. Ezzel végleg eldõl a sorsa: bekerül a sportág forgatagába, ami rengeteg, mással
nem pótolható élményt tud
számára nyújtani. Innen kezdve beindul a kemény munka:
napi két-három óra labdával, s
az utóbbi idõben (ha éppen
nincs gipszben a lába) amolyan kiegészítésként, ám tudatosan erõnlétfejlesztést szolgáló futás és hegyi kerékpározás,
mert a fiúkkal szemben (akik
szerinte sokkal rátermettebbek) leginkább ebben érez lemaradást. No, meg az ülve végzett trükkökben, amin bõven
van még mit csiszolnia. A családi fáma szerint a nagypapától
rámaradt ritmusérzéke segíti a
koreográfiák állandó tökéletesítésében, de átlendíti a versenyek közben a rögtönzések
szülte nehézségeken is. A
sporttal kapcsolatos céljai:
profi promóciós videó elkészítése, minél több bemutató, komoly versenyeken komoly
eredmények, és kijutni általa
Ausztráliába. A civil életben
sem nagyravágyó: a Rendõrtiszti Fõiskola elvégzése után
tisztességes munkával tisztességes megélhetést és egy boldog családot szeretne. Kívánom neki, hogy elérje, megérdemli!
Kiss Barnabás
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KERESZTREJTVÉNY

A Sajó-völgyi Nemzetközi Folklórfesztivál
sajószentpéteri napjáról
Még az elõzõ évezredben, az 1990-es évek végén kapcsolódott be a Mûvelõdési és Sportközpont és Városi Könyvtár a
kazincbarcikai székhelyû fesztivál programsorozatába. Színesebbé, érdekesebbé téve a város kulturális programkínálatát.
Az elmúlt több mint egy évtizedben járt itt török, horvát, spanyol és ki tudja még hányféle nemzet, akik bemutatták táncaikat, dalaikat, viseleteiket. Emlékezetes esték, emlékezetes
programok voltak. Most is valami hasonlóra készülõdött az
MSK, de aztán néhány külsõ dolog megnehezítette az idei
program megszervezését és lebonyolítását. Az idén mindöszsze három külföldi vendége volt a Sajó-völgyi Nemzetközi
Folklórfesztiválnak, valamint nagyon szeszélyes, kiszámíthatatlan volt az idõjárás. Az elsõ miatt csak egy külföldi csapat
érkezett hozzánk, a második miatt pedig egész nap izgultak a
szervezõk: vajon kint vagy bent lesz-e a program. Nos, végül
is bent került megrendezésre, mert épp a tervezett felvonulás idején valósággal „leszakadt az ég”. Olyannyira, hogy a
megérkezõ olasz néptáncegyüttes jó félóráig még a buszból
sem tudott kiszállni. A program így a sportcsarnokban került
megrendezésre. Az olasz „Madonna del Piano Gruppo
Folkloriko” táncosai Róma mellõl, a Lazio tartománybeli
Auzonia városból érkeztek, és tartottak nagyszerû elõadást a
fanatikusan kitartó, maroknyi, de rendkívül lelkes nézõközönségnek. Játékos, eszközös koreográfiákat, az olaszokra
jellemzõ mediterrán temperamentumos táncokat láthattak az
érdeklõdõk, sõt az est végén az olasz táncosok körtáncba invitálták a sajószentpéterieket.
Sajó A.

Vízszintes: 1. Az egyik szülõ. 3. Antik. 8. A lantán vegyjele. 9.
Hasonló, annak megfelelõ. 10. Fríz férfinév. 12. Az USA 44. elnöke. 13. Deszkákból készült csomagolóeszköz. 15. Határozott
névelõ. 16. Magánhangzófajta. 18. Az ország háza. 21. Hatalmas.
22. Telesport. 24. Erre a helyre szalad. 26. Gogol novellája. 28.
Régi idõkbõl való. 29. Hangoskodik. 30. A cink vegyjele. 31.
Másnéven. 32. A Balaton vizét vezeti le ez a csatorna.
Függõleges: 1. A héber A betû. 2. A Csendes- és az Atlanti-óceánt összekötõ csatorna. 3. Angyal Bandi valódi neve. 4. Volt cukorgyáráról ismert város. 5. Joskar- … (mari fõváros). 6. Minden
út ide vezet. 7. Módosít, alakít. 11. Félrehall. 14. Nem mozdul.
17. Levesben teszi a hús. 18. A dalai láma palotája Tibetben. 19.
… West (amerikai színésznõ). 20. Tapsifüles. 23. A vágott virág
egysége. 24. „Édes” nõi név. 25. Herélt bikaborjú. 27. Volt rendezõirodánk.
Készítette: Kiss Barnabás
Rejtvényünk megfejtése a függõleges 3. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010. szeptember 10-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@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: Gedeon-kúria.
Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi
könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! Az augusztus 16-án megtartott sorsoláson Veres Árpádnénak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás
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