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Közélet

Tervszerû várospolitika

A 2006. október 1-jétõl
2010. október 2-áig tartó ön-
kormányzati ciklusban, a pol-
gármester mellett, 17 képvise-
lõ kapott megbízólevelet. A
képviselõ-testületben az MSZP
6 egyéni és 1 listás, a FIDESZ-
KDNP 3 egyéni és 2 listás, a
Sajószentpéteri Zöldek Szövet-
sége 2 listás, a TESZ és az MDF
1-1 listás mandátummal ren-
delkezett, 1 képviselõ pedig
független jelöltként szerzett
mandátumot. A képviselõ-tes-
tület és a polgármester tevé-
kenységét nem pártpolitikai,
hanem várospolitikai szem-
pontok motiválták.  Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a rendeletek
73 %-át, a határozatok 75 %-át
egyhangúlag fogadta el a kép-
viselõ-testület. Régi adósságot
törlesztve a testület az Ötv. 91.
§ (7) bekezdése alapján elké-
szítette és elfogadta Sajószent-
péter Város Gazdasági Prog-
ramját (2006-2013). Az elfoga-
dott program általános célkitû-
zése az volt, hogy a települé-
sen élõk életkörülményei, így
a megélhetési viszonyok, a
komfortosság, a települési, in-
tézményi és egyéb infrastruk-
túra, az esztétikai minõség, a
városiasodási folyamatok, az
egészséges környezeti feltéte-
lek (az erõforrások megõrzése
mellett) jelentõsen és tartósan
javuljanak. A program megva-
lósulását, ezen belül a verseny-
képes helyi gazdaság megte-
remtését az alábbi projektek
szolgálták:

SAJÓ-GLASS Ingatlanhasz-
nosító és Üzemeltetõ Kft. -
ÉMOP-1.1.1/D

Az egykori Sajószentpéteri
Üveggyár mint barnamezõs
iparterület revitalizációja. Tá-
mogatás összege: 311 400 000
Ft  

A projekt fõ célja a volt
Sajószentpéteri Üveggyár le-
romlott és elhanyagolt terüle-
tének a modern gazdasági fel-
tételeknek megfelelõ rehabili-
tálása, a 21. század igényei sze-
rinti átalakítása. A stratégiai
tervekben egy magas színvona-

lú ipari-logisztikai-szolgáltató
központ, ipari park kialakítása
szerepel. Az ingatlanfejlesztõ
vállalkozás célja, hogy a terület
felújítása és a környezetének
rendezését követõen az ingat-
lanokat bérbe adja vagy eladja,
és rajtuk olyan hosszú távon
kialakuló vállalkozások tele-
püljenek meg, amelyek képe-
sek piaci körülmények között
gazdaságosan mûködni.

InterScreen Kft. - GOP
2.1.2-08/D

Digitális médiahálózati rend-
szerek gyártása és interaktív
online szolgáltató központ ki-
alakítása. Támogatás összege:
72 812 312 Ft 

A projekt célja egy olyan in-
teraktív médiaterminálok gyár-
tására alkalmas, valamint inte-
raktív megjelenést szolgáltató
üzem létrehozása, mely a hát-
rányos helyzetû Sajószentpé-
teren valósul meg.  

InterScreen Kft. - ÉMOP
1.1.1/B-09 

Ipartelepítés Sajószentpé-
teren. Támogatás összege: 98
197 237 Ft  

A projekt célja egy magas
színvonalú szolgáltatási és ösz-
szeszerelõ-üzemi infrastruktú-
ra kialakítása. 

Ugyancsak fontos eleme az el-
fogadott gazdasági programnak
a turisztikai potenciál erõsítése.
Ehhez is egy uniós pályázat
nyújt segítséget, méghozzá a
Sajószentpéter történelmi vá-
rosközpontjának rehabilitá-
ciója (ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-
0004) címû pályázat, melynek
keretében a Lévay-ház, a Tájház,
valamint a református nagy-
templom rekonstrukciójára nyí-
lik lehetõség. Nem kevésbé fon-
tos a településfejlesztés sem,
melynek szintén a fent említett
ÉMOP-pályázat adja a gerincét.
A projekt részeként a város több
emblematikus épülete és köz-
ponti magja kap új arculatot, va-
lamint az egykori Kossuth mozi
épületébõl létrejön a Rendezvé-
nyek Háza. 

Szintén fontos prioritásként
tartalmazza a gazdasági prog-

ram a humán közösségi inf-
rastruktúra fejlesztését, a köz-
oktatás, az egészségügy és a
szociális ellátás megújítását.
Ezt az alábbi projektek fémjel-
zik:

Sajószentpéteren mûködõ
háziorvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi praxisok, a védõ-
nõi szolgálat és a központi
orvosi ügyelet infrastruktú-
rájának építészeti fejleszté-
se ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092

A jelenleg két különbözõ te-
lephelyen mûködõ egészség-
ügyi alapellátás összevonásra
kerül egy közös telephelyen,
ezáltal 5 felnõtt háziorvosi, 3
gyermekorvosi, 3 fogorvosi
praxis, a 7 fõs védõnõi szolgá-
lat és a mintegy 20 ezer lakost
(beleértve a Pitypalatty-völgyet
is) ellátó orvosi ügyelet egy
központi épületben kerül ki-
alakításra.

Sajószentpéteri Területi
Szociális Ellátó Központ In-
tegrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f-
2009-0001

A projekt során felújításra
(átalakításra) kerülõ egykori is-
kolaépület, új környezetben,
ideális körülményeket biztosít
majd a szociális ellátás vala-
mennyi területének. 

Sajószentpéteri bölcsõde
kialakítása ÉMOP-4.2.1/B-2f-
2009-0004

A projekt célja a bölcsõdei
ellátás megteremtése a város-

ban. A projekt eredményeként
egy 20 férõhelyes bölcsõde jön
létre, valamint 6 új munkahely
is létesül.

Bagolyv@r a Pitypalatty-
völgy kapujában, tudásköz-
pont megvalósítása a SKÁI
Kossuth Lajos Iskola infrast-
rukturális fejlesztésével, a
XXI. sz. iskolájának megfe-
lelõen Sajószentpéteren
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-
0008

A projekt eredményeként
megtörténik a Kossuth Lajos
Iskola meglévõ 2662 m2 alap-
területének teljes körû aka-
dálymentes felújítása, illetve
959 m2-en történõ bõvítése. 

Végül, de nem utolsósorban
a térségi közlekedés fejlesztése
is megjelenik a képviselõ-tes-
tület által elfogadott gazdasági
programban. E cél elérését két
uniós projekt segíti.

Sajószentpéter történelmi
belvárosához vezetõ út fel-
újítása ÉMOP-3.1.2/B-2008-
0021 

A projekt célja, hogy a
Sajószentpéter történelmi bel-
városába befutó utak (Lévay,
Árpád, Petõfi) felújításával
könnyen elérhetõvé váljanak a
város közintézményei (polgár-
mesteri hivatal, okmányiroda),
valamint, hogy megfelelõ ösz-
szeköttetés létesüljön a kertvá-
rosi rész és a városközpont kö-
zött. (2010. szeptember 17-én

Beszámoló a polgármester 2006 - 2010. évi munkájáról

Saj szentpØter_2010_09.qxd  9/21/2010  5:32 PM  Page 2



III. évf. 9. számKözélet

3

sor került a felújított utak ün-
nepélyes átadására.) 

KÖZOP 3.4.0-09 Elõkészí-
tési konstrukció

26. sz. fõút Sajószentpéter
és Kazincbarcika elkerülõ
(I.-II. ütem)

Támogatás összege: 684 356
690 Ft (100 %) 

A Közlekedési Operatív
Program 2007-ben és 2008-
ban elindult fejlesztései között
szerepelt a 26. sz. fõút
Sajószentpétert elkerülõ, vala-
mint 26. sz. fõút Sajószent-
péter és Kazincbarcika közös
elkerülõ II. üteme. A tervezett
út a meglévõ 26 sz. fõút

12+850 km szelvényében
épült körforgalmi csomópont-
ból kiindulva, délkeleti irány-
ban kerüli el Sajószentpétert,
és csatlakozik a 27 sz. fõút
0+396 km szelvényéhez, 2x1
sávos kialakítással. A megítélt
támogatás összegét a beruhá-
zás megvalósításához szüksé-

ges, magántulajdonban lévõ
területek megszerzésére, vala-
mint a régészeti feltárásokra
fordította a beruházó. Jelenleg
a kivitelezéshez szükséges ta-
nulmány elkészítése folyik. Az
elkerülõ út átadásának idõ-
pontja: 2012.

Természetesen egyetlen
nyertes pályázatról sem tud-
nánk beszámolni, ha Sajó-
szentpéter Város Önkormány-
zatának képviselõ-testülete a

pályázatokon való részvétel
alapfeltételeként nem terem-
tette volna meg az uniós támo-
gatás igénybevételéhez szüksé-
ges önerõ forrását: 2007. októ-

ber 28-án az önkormányzat
zártkörû kötvénykibocsátás ke-
retében 7 380 000 CHF névér-
tékû, 1 100 063 000 Ft összegû
kötvényt bocsátott ki SAJÓ

KÖTVÉNY elnevezéssel. A köt-
vény futamideje 23 év, 3 év
késleltetett törlesztéssel.

2008. évben 199 223 e Ft 
Jelentõsebb beruházások: 
Útfelújítások (Kölcsey, Bem, 
Damjanich, Melinda, Tizeshonvéd,
Lévay, Jókai, Ibolyatelepi 
aluljáró stb.)
Bethlen G. út járda, parkoló 
Játszóterek (Sport, Berzsenyi, 
Kandó K. utcákban, 
Ibolyatelepen), Semmelweis út 
mini futballpálya építése 
Sportcsarnok felújítása 
Intézményi eszközbeszerzések 
(47 549 e Ft)  

2009. évben 227 579 e Ft 
Jelentõsebb beruházások: 
Margit kapu: vízelvezetés 
terveztetése, gázvezetés, 
ivóvíz-rekonstrukció terveztetése
Attila úti csapadékvíz-elvezetés 
Járdafelújítás, építés 
(Alacskai út, Kossuth-Ady 
utak között)
Szennyvízcsatornázás 
(Margit kapu, 
Vörösmarty, Labdarúgó u.)
Közétkeztetési Kft. 
alapítása, eszközbeszerzése 

A KÖTVÉNY FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE
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A kötvényhez kapcsolódó felhalmozási bevételek és
kiadások alakulása

Kibocsátásból származó bevétel 1 100 063 e Ft
2008. évi felhasználás -  199 223 e Ft 
Állomány 2008. 12.31-én 900 840 e Ft
2009. évi kamatbevétel 95 844 e Ft
2009. évi felhasználás -  227 579 e Ft  
2009. évi kamatkiadás -    42 251 e Ft
Baross G. úti sikertelen telekértékesítés miatt
a kiesõ bevétel pótlása -    29 977 e Ft
2009. évi visszatérülés 32 088 e Ft
Állomány 2009.12.31-én 728 965 eFt

Itt kell megjegyezni, hogy
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzatának még négy EU-s
pályázata vár elbírálásra (az
MSK két TÁMOP-pályázata, a
SKÁI informatikai TIOP pályá-
zatának II. fordulója, valamint
a Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda inf-
rastrukturális fejlesztésére be-
adott pályázat). 

(A polgármesteri beszá-
moló elkészítését követõen

tette közzé a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (NFÜ)
saját weblapján a SKNOÓ
pályázatát támogató dönté-
sét, így a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos
Óvoda Harica utcai épülete
is teljes egészében megújul
a közel 100 millió forint ér-
tékû beruházás eredménye-
ként.)

Az elmúlt 4 évben a város
képviselõ-testülete nem csu-
pán az uniós források kiakná-
zását tartotta fontosnak, ha-
nem a történelmi egyházak tá-
mogatását is. A 2008-as eszten-
dõben a Sajószentpéteri Ró-
mai Katolikus Egyház részére 9
000 000 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyújtott a mû-
emlék templom felújításához.

Szintén ebben az évben a
Sajószentpéter-Nagytemplomi
Református Gyülekezet részé-
re 4 500 000 Ft vissza nem té-
rítendõ támogatást biztosított
a Kálvin téri nagytemplom te-
tõszerkezetének javításához.
2009-ben a Sajószentpéteri Ró-
mai Katolikus Plébánia részére
600 000 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást adott a római

katolikus templom díszkivilá-
gításának megvalósításához.
2010 áprilisában a Bányai Re-
formátus Egyházközség temp-
lomfelújítási munkáihoz 3 000
e Ft vissza nem térítendõ tá-
mogatást biztosított a képvise-
lõ-testület a kötvény terhére. 

A város, a 2006-2010 közötti
idõszakban, igyekezett minél
több hazai pályázaton is in-

dulni (286 675 e Ft támoga-
tási összeg felhasználásával
435 622 e Ft értékû fejlesztés-
re került sor), melynek ered-
ményeként több olyan beruhá-
zás valósult, illetve valósul
meg, amelyek már régóta idõ-
szerûek voltak, és pályázati
források nélkül az önkormány-
zat nem lett volna képes ilyen
mértékû fejlesztésre. 

JELENTÕSEBB FEJLESZTÉSEK: 

2007. évi fejlesztések: Jelzõlámpa a Bethlen G.- Kossuth út
keresztezõdésében, Madách I. és ibolyatelepi utak, Mária út, te-
metõhöz vezetõ út felújítása, Kossuth L. - Gábor Á. utcák szenny-
vízcsatornázása.  

2008. évi fejlesztések: Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Köny-
ves K. utak felújítása, Polgárõrség gépkocsibeszerzése, 11 W-os
lámpatestek cseréje 24 W-ra, buszváró pavilonok.

2009. évi fejlesztések: Útfelújítás (Bányász, Bükkalja, Péch A.,
Tárna, Zrínyi, Somogyi, Semmelweis,), Vörösmarty úti buszöböl
építése, Attila úti tiltóakna, járdafelújítás (Király út, Tárna út).

2010. évi fejlesztések: Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáró
cseréje, MSK rekonstrukciója I-II. ütem.

A gazdasági program célkitûzéseihez igazodóan Sajószent-
péter Önkormányzata saját forrásból (a 2006-2010. évek közöt-
ti idõszakban) 393 715 e Ft értékû beruházást valósított meg.
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Jelentõsebb fejlesztések: 

2007. évi fejlesztések:
Bajcsy-Zs., Iskolaszög és Zalka
M. utcák szennyvízcsatornázá-
sa, Alvég, Szabadságtelep csa-
padékvíz-elvezetése, Baross G.
utca szennyvízcsatornázása,
útfelújítások (Bajcsy-Zs., Isko-
laszög), játszóterek kialakítása
(Harica, Móra F., Semmelwe-
is), fekvõrendõr (Móra F., Erõ-

mû út), Attila úti ivóvízhálózat
bõvítése.

2008. évi fejlesztések: Ady
E. és Kossuth L. utcákat össze-
kötõ útszakasz felújítása, Fecs-
keszög kõburkolatú útjainak
zúzottkövezése, Kölcsey F. út
járdaépítés, Kristály étterem
melletti parkoló aszfaltozása,
vízelvezetés (Orgona, Baross
G. út).

2009. évi fejlesztések:
Utcanévtáblák, Sport út zúzott-
kövezés, Bányász Utcai Tag-
óvoda nyílászárók cseréje,
Semmelweis Úti Tagóvoda nyí-
lászárói egy részének cseréje. 

2010. évi fejlesztések: Kál-
vin tér szervíz út és buszöböl,
TSZK-Bölcsõdéhez vezetõ út
(folyamatban), Kossuth-Bocs-
kai út keresztezõdésében köz-
tér kialakítása. 

A kötvény tehát csak és kizá-
rólag a fejlesztésekhez biztosít-
ja az önerõt, emellett azonban
rendkívül komoly feladatot je-
lent az önkormányzat számára
az intézmények mûködtetése,
melyet az állami normatív tá-
mogatáson felül jelentõs saját
forrás hozzáadásával kell meg-
oldania.

Magyarázatként hozzá kell
fûzni, hogy a Városgondnok-
ság állami normatív támogatás
nélkül, 100 %-os önkormány-
zati finanszírozásból mûködik,
az MSK pedig minimális nor-
matív támogatásban részesül.
Ugyanakkor azt is meg kell je-
gyezni, hogy a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola je-
lenleg 5 feladat-ellátási helyen
mûködik. Valamennyi feladat-
ellátási helye 16 tanulócso-
port, azaz 448 tanuló elhelye-
zésére alkalmas. Így az öt épü-
letben 2240 tanuló elhelyezé-
sére lenne lehetõség a jelenle-
gi 1212 tanulóval szemben, így
a  SKÁI átlagos kihasználtsá-
ga mindössze 54 %-os.

A TANULÓLÉTSZÁM AZ ELTELT NÉGY ÉV ALATT AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZOTT

Tanulói létszám             Tanulócsoportok száma
2006.október 1-jén: 1606                                   83
2007.október 1-jén: 1535                                   67
2009.október 1-jén :1376                                   57
2010.szeptember 1-jén :1212                             48

Négy év alatt a tanulólétszám 394 fõvel csökkent, ami azt jelenti, hogy majdnem egy teljes iskola tanulólétszámával.
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Közélet, aktuális

Az önkormányzat elmúlt
négy évét elemezve, feltétlenül
szót kell ejteni a kultúra és a
mûvelõdés újszerû támogatá-
sáról is. Többek között azokról
a kötetekrõl, amelyek dr. Tóth
Péter egyetemi docenshez, vá-
rosunk díszpolgárához kap-
csolódnak. 

I. kötet: Válogatott forrá-
sok Sajószentpéter történe-
téhez 

Ez a kötet a Sajószentpéter
történetére vonatkozó legfon-
tosabb dokumentumokat tar-
talmazza (az idegen nyelvûe-
ket magyar fordításban, a régi-
es magyar nyelvûeket tudomá-
nyos igényû, de mindenki szá-
mára könnyen érthetõ átírás-
ban).  

II. kötet: Sajószentpéter
története 1526-ig 

Ez a kötet három nagyobb
egységet foglal magában: a tá-

gabb környezet történeti, föld-
rajzi áttekintését, a honfoglalás
elõtti korszakot, valamint
Sajószentpéter középkorát. 

III. kötet: Sajószentpéter
története 1711-tõl 1848-ig 

Bemutatójára 2010. szep-
tember 29-én kerül sor. 

Meg kell még említeni to-
vábbi 3 kiadványt: 2008 kará-
csonya elõtt egy sajószentpé-
teri lakos magángyûjtõ, Szûcs
Tamás történész, több mint
100 darabos gyûjteményébõl a
legszebb 50-60 darab képes-
lapból került összeállításra az
Üdvözlet SAJÓ-SZENT-PÉ-
TERRÕL címû kötet. A képes-
lapok segítségével megdöb-
bentõen pontosan lehet re-
konstruálni a régi Sajószent-
pétert. 2009 karácsonyára a
miskolci Herman Ottó Múze-
um Történeti Osztályának tör-
ténész-muzeológusai készítet-

ték el a „Nemzetiségek Sajó-
szentpéteren” címû kiad-
ványt, mely városunk három
nemzetiségének: a lengyelek-
nek, a németeknek és a romák-
nak a történetét tárja fel. Végül
dr. Csiba László Sajószentpéter
Város Díszpolgára (PRO URBE
díjjal kitüntetett intézményve-
zetõ fõorvos) emlékére az Ön-
kormányzat támogatásával ke-
rült kiadásra a Curriculum vi-
tae Dr. Csiba László emléké-
re c. kiadvány. 

Ha a kultúra és a mûvelõdés
témakörét említjük, nem me-
hetünk el szó nélkül amellett
sem, hogy 2007 tavaszától je-
lentõsen változott a Sajó Tele-
vízió mûsorstruktúrája, igye-
keznek a város szinte vala-
mennyi jelentõs rendezvényé-
rõl színvonalasan tájékoztatni,
miközben 2008 márciusában
megjelent  a Szentpéteri Kró-

nika 1. száma is, amely azóta
havonta (minden háztartásba
ingyenesen eljuttatva) infor-
málja a város lakóit. Ugyaneb-
ben az évben megújult a város
honlapja is, amely 2010-tõl
már a gyengénlátók számára is
lehetõvé teszi a tájékozódást. 

2006-ban a városban élõ la-
kosság életminõségének javítá-
sát, tervszerû városfejlesztési
politikát ígért az akkor újon-
nan felállt önkormányzat. Azt
ígérte, hogy olyan fejlõdési pá-
lyára állítja Sajószentpétert,
amely szolgáltatásaival, arcula-
tával képes arra, hogy ösztön-
zõleg hasson a gazdasági folya-
matokra. Nos, látva az elmúlt
négy évben lezajlott változáso-
kat, elmondható, hogy küzdel-
mes, de eredményes négy évet
zárhat a most leköszönõ képvi-
selõ-testület.

Interjú dr. Árvay Zoltánnal, az InterScreen Kft. ügyvezetõjével

Ígéretek helyett valódi munkahelyteremtés

Akik rendszeresen figyelem-
mel kísérik a képviselõ-testüle-
ti ülésekrõl szóló televíziós
közvetítéseket, emlékezhetnek
rá, hogy városunk polgármes-
tere több alkalommal említést
tett egy vállalkozásról, amely
az egykori SÜMSE-pálya mel-
letti területen kíván egy ultra-
modern összeszerelõ-üzemet
létesíteni. Az egyik testületi
ülésen az is elhangzott, hogy
médiatermékek készülnek
majd az egykor szebb napokat
megélt városrészen, miután a
betelepülni kívánó kft. már két
nyertes pályázattal is dicseked-
het. Ennyi tehát az alapinfor-
máció, amelybõl - a manapság
divatos gyakorlat szerint - min-

denféle mondvacsinált, kitalált
történeteket lehetne kerekíte-
ni, hiszen nem sikk valódi in-
formációhoz juttatni az embe-
reket, az ugyanis munkával jár:
az érintettektõl be kell gyûjte-
ni a hiteles adatokat! Ne gon-
doljanak persze verítékes, fá-
rasztó elfoglaltságra, hiszen
nekem is elég volt csupán a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) weblapjára (www.nfu.hu)
ellátogatni, s máris kiderült,
hogy az InterScreen Kft.-rõl
van szó, onnan pedig egy
újabb kattintás a cégközlöny
internetes oldalára (www.ceg-
kozlony.hu), ahonnan azt tud-
tam meg, hogy dr. Árvay Zol-
tán a cég ügyvezetõ igazgatója.

Nagyjából 40 másodpercembe
került, hogy kiderítsem, kitõl
kaphatom a leghitelesebb in-
formációkat a felépítendõ ösz-
szeszerelõ-üzem ügyében. Azt
talán mondanom sem kell,
hogy egy telefonos egyeztetést
követõen Árvay úr készséggel
állt a rendelkezésemre.

- Kezdjük az elején! Ho-
gyan került Ön, illetve az
InterScreen Kft. Sajószent-
péterre? 

- Bár hosszú évek óta Buda-
pesten élek, a gyökereim ide-

kötnek, hiszen jómagam is er-
rõl a vidékrõl származom. Ami-
kor alkalmas helyszínt keres-
tünk a megvalósítandó beru-
házásnak, azt biztosan tudtuk,
hogy valahol az ország keleti
részében vetjük meg a lábun-
kat, azonban az, hogy végül az
Önök városára esett a választá-
sunk, egyértelmûen Faragó úr-
nak köszönhetõ, miután már
az elsõ tárgyalásunk alkalmá-
val maximális támogatásáról
biztosított. Úgy érzékeltem, az
elsõ találkozásunkkor meglátta
ebben a projektben azt a lehe-
tõséget, hogy, bár rendkívül új-
szerû és magas kvalifikációjú
technológiáról van szó, egy
globális cég, kiterjedt, nemzet-
közileg is elismert partnerhá-
lózattal komoly fejlõdési lehe-
tõséget kínál egy ekkora mére-
tû településnek, mint Sajó-
szentpéter. 

- Nyilván amikor polgár-
mester úr néhány mondat-
ban beszélt az Önök cégérõl,
nem volt abban a helyzetben,
hogy minden „kártyát” kite-
ríthessen. Árulja el végre, mit
gyárt majd az InterScreen
Kft. Sajószentpéteren!

Talán megszámolni is nehéz lenne, hogy hányszor és
hányféle fórumon hangzott el városunkkal kapcsolatban
a munkahelyteremtés igénye, így a választási kampány fi-
nisében pedig egyes szervezetek egyenesen sportot ûz-
nek abból, hogy egymásra licitálva próbálják az emberek-
kel elhitetni: csak és kizárólag õk képesek arra, hogy
Sajószentpéteren megélhetést, boldogulást biztosítsanak
az itt élõknek. Nos, ha Önöknek is elegük van az ígéret-
halmazból, az alábbi írás garantáltan üdítõen fog hatni,
hiszen kiderül belõle, hogy olyan projektek is elindultak
a városban, melyek révén valódi munkahelyek jönnek lét-
re az elkövetkezendõ hetekben, hónapokban. 

Eredeti foglalkozását 
tekintve Árvay úr fizikus
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III. évf. 9. számAktuális, mozaik

- Induljunk ki a cég nevébõl
(InterScreen), ami tulajdonkép-
pen interaktív képernyõt jelent.
Útjára indítottuk az interaktív
CRM (Customer Relationship
Management)-programunkat,
ami egyszerûen lefordítva ügy-
félkapcsolat-kezelést, mene-
dzselést jelent. Ehhez a rend-
szerhez szükség van úgyneve-
zett interaktív médiaterminá-
lokra, ezeknek a gyártása, össze-
szerelése zajlik majd itt. 

- Úgy kell elképzelnünk
ezeket a médiaterminálo-
kat, mint egy mai, modern
LCD televíziót?

- Tulajdonképpen nem is
néz ki többnek, mint egy LCD
tévé, csupán annyi a különb-
ség, hogy ebben a teljes kom-
munikációs rendszer benne
van, tehát elektronikailag bo-

nyolultabb, mint egy Full HD
televízió. Ötféle szolgáltatás
nyújtására képes: interaktív
reklám, interaktív tartalom,
webshop-webpláza, elektroni-
kus fizetések (mobil, bankkár-
tya), valamint egyéb szolgálta-
tások. Ezen terminálok elhe-
lyezése a nagy ügyfélforgalmú
helyeken történik, tehát a nagy
bevásárlóközpontok, szállo-
dák, bankok és közlekedési
csomópontok jöhetnek szóba. 

- Izgalmas, amit mond. Mi-
kor lesz ebbõl kézzelfogha-
tó valóság?

- Az építkezés elsõ fázisa ok-
tóberben indul, s nagyjából
február végére tervezzük a be-
fejezését, míg a második fázis
néhány hónappal azt követõen
kezdõdhet. Teljes kapacitással
2011 õszétõl üzemelünk majd. 

- Tulajdonképpen két uniós
pályázaton is eredményesen
szerepeltek. Mekkora össze-
get sikerült nyerniük, illetve,
ami számunkra talán még en-
nél is fontosabb, megközelí-
tõleg hány új munkahely lé-
tesül az Önök cégénél?

- Az egyik nyertes projek-
tünk, a „Digitális médiahálózat
rendszerek gyártása és interak-
tív online szolgáltató központ
kialakítása” (GOP 2.1.2-08/D)
névre hallgat, és 72 812 312 Ft
a megítélt támogatás összege;
míg a másik projekt az "Iparte-
lepítés Sajószentpéteren"
(ÉMOP- 1.1.1/B-09) nevet vise-
li, amelyben 98 197 237 Ft-ot
kaptunk vissza nem térítendõ
támogatásként. Ehhez jön még
természetesen az önrész, amit
mindkét nyertes pályázat mel-

lé kellett tennünk, vagyis ösz-
szesen mintegy 380-400 M Ft-
os beruházásról beszélünk. A
munkahelyek vonatkozásában
azt tudom mondani, hogy a
megvalósítás elsõ ütemében
25 fõnek, a második ütemében
további 25 fõnek tudunk mun-
kát adni, hosszabb távon pedig
mintegy 80 fõvel számolunk. 

- Leginkább magasan kva-
lifikált mérnökökre gondol?

- Korántsem. Rendkívül szé-
les az a paletta, ahonnan vár-
juk majd a munkavállalókat,
ugyanis mérnökökre ugyanúgy
szükségünk lesz, mint mûsze-
részekre, technikusokra vagy
éppen betanított munkásokra.

- Igazgató Úr! Köszönöm,
hogy mindezt megosztotta
Olvasóinkkal.  

Sulyok B.

Sajószentpéter adott otthont a 60. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bányásznapnak

Ebben az évben városunkat
megtiszteltetés érte, hiszen - a
megyei önkormányzattal közö-
sen - mi rendezhettük meg
2010-ben a 60. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei bányásznapot.
A jubileumi ünnep díszmenettel
kezdõdött, melynek kiinduló-
pontja a BÉV-telep, célja pedig
az MSK elõtt álló bányászemlék-
mû volt. Az ünnepséget a
Gyöngyszem mazsorett csoport
és a Miskolc-Pereces Bányász fú-
vószenekar elõadása nyitotta. A
mûsor után a bányászzenekar
tolmácsolásában felhangzott a
nemzeti Himnusz, amelyet a je-
lenlevõk állva hallgattak végig.
Miután a közönség ismét helyet
foglalt, Kulcsár Imre színmûvész
állt a porondra és szavalta el Sza-
bó Lõrinc A költõ és a földiek cí-
mû versét.  A lírai örömök vé-
geztével Sajó Attila köszöntötte
az ünneplõk és emlékezõk soka-
dalmát a Bánya- és Energiaipari
Dolgozók Szakszervezete,
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata és a megyei önkor-
mányzat nevében, majd át is ad-
ta a szót dr. Faragó Péternek, vá-
rosunk polgármesterének. A

polgármester úr beszédét a „Jó
szerencsét!” mondattal kezdte,
ily módon is tisztelegve a ren-
dezvény szelleme elõtt. Faragó
Péter köszöntõjében megemlé-
kezett azokról az emberekrõl,

azokról az eszmékrõl, amelyek
felvirágoztatták térségünket. Ki-
fejtette, hogy a bányászat az a
szakma, ahol az egymásrautalt-
ságnak, az önfeláldozásnak, a se-
gítõkészségnek óriási szerepe
van. A megrendítõ példák soka-
sága tesz errõl tanúbizonyságot.
A köszöntõ után a Sajó Gyöngye
népdalkör bányászdalokból álló

válogatását hallhatta a közön-
ség. A nótaszó elhalkulása után
Kovács István, a Bánya- és Ener-
giaipari Dolgozók Szakszerveze-
te Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Tagozatának elnöke tartott
ünnepi beszédet, amelyben
azon emberek elõtt hajtott fejet,
akik hozzájárultak a környék bá-
nyaipari fejlõdéséhez. Mint
megtudhattuk: ez az út közel

sem volt könnyû vagy göröngy-
mentes, hiszen sokan az életü-
ket is áldozták mások megsegí-
tése érdekében. Sajószentpéter
munkás hõseinek neve a váro-
sunkban emelt emlékmû dísz-
tábláján is elolvasható, így téve
emléküket örökké. 

Az ünnepi beszédet követõen
a Városi Musicalstúdió diákjai

Bródy János Egy csepp ember-
ség címû dalát adták elõ, majd
díjátadó mûsor keretén belül dr.
Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei
Közgyûlés elnöke, Kovács István
és Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke
okleveleket, 50, 60, 65 éves szol-
gálatért emléklapot, emlékgyû-
rût adott át az elismerést kiér-
demlõ bányamûvelõknek. Rabi
Ferenc ünnepi beszédet is tar-
tott, melyben hangsúlyozta: a
bányászat egymásrautaltságra,
csapatmunkára nevel, mindezek
példát mutatnak a jelenkor em-
berének is. Beszéde végén az
emlékmû megkoszorúzása kö-
vetkezett. A megemlékezõk
csokrokkal és koszorúkkal tisz-
telegtek az elhunyt bányászok
elõtt. A megemlékezést a
miskolc-perecesi fúvószenekar
zenével kísérte. Miután a koszo-
rúk a helyükre kerültek, felcsen-
dült Sajószentpéter város dala,
majd az ünnepi mûsor a Bá-
nyászhimnusz eléneklésével zá-
rult. 

A bányásznap alkalmával
nem csak az elhunyt hõsökre
emlékezünk, hanem fejet haj-
tunk azok elõtt az élõ férfiak és
nõk elõtt, akiknek az emlékeze-
tében még élénken élnek a bá-
nyászélet küzdelmes, szénpo-
ros, ám mégis büszke napjai. 

Bájer Máté

1919. szeptember 6-án csendõrsortûz oltotta ki bányá-
szok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember el-
sõ vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók
nagy áldozatokat követelõ munkájának ünnepnapja.
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2010. SZEPTEMBER Portré

Portré: Juhász Jánosné

Szakmai díj - meggyûrûzték az ápolónõt

A városunkban jól ismert
egészségügyi dolgozó a
sajószentpéteri szülõotthon-
ban született, általános isko-
lai tanulmányait pedig az ak-
kori 2-es és 3-as számú okta-
tási intézményekben végezte.
Utóbbiból került a kazincbar-
cikai egészségügyi szakközép-
iskolába, ahol 1979-ben érett-
ségizett, majd még abban az
évben férjhez ment.  A Diós-
gyõri Kórház szülészeti osztá-
lyán volt az elsõ munkahelye,
és munka mellett egy év alatt
megszerezte a szülésznõi
szakvizsgát. Volt azonban egy
neuralgikus pontja ennek a
kórháznak, mégpedig a közle-
kedés. Mivel Diósgyõr messze
van az autóbusz-állomástól,
így mindig meg kellett kérnie
valamelyik kolléganõjét, hogy
a munkaidõ letelte elõtt né-
hány perccel vegye át tõle a
feladatot. Így is többször elõ-
fordult, hogy lekéste az utol-
só sajószentpéteri járatot, és
a kórházban aludt. Így járt
1979 karácsonyán is, ezért
úgy döntött, változtatni fog
ezen a helyzeten. Kapóra jött
számára, hogy dr. Szvetits
Zsuzsa mellé asszisztenst ke-
restek, mert volt egy megüre-
sedett álláshely. Erre jelentke-
zett és felvették, így megszûnt
a napi ingázás, és attól kezdve
a munkahelye a lakóhelyéhez
köti. Aztán 1981-ben megszü-
letett az elsõ gyermekük, Já-
nos, aki ma egy kazincbarci-
kai üzletben hentesként dol-
gozik. Egészségügyi dolgozó-
ként tudta, hogy mindentõl
fontosabb a gyermeknevelés,
ezért igénybe vette a három
év gyermekgondozási segélyt
(GYES), amit további két év-
vel meghosszabbított. Legkö-

zelebb 1986-ban állt munká-
ba, ekkor az orvosi ügyeleten
volt üres álláshely, amit elvál-
lalt. A család 1987-ben tovább
gyarapodott, megszületett Ka-
talin. Õ idén végzett a sáros-
pataki Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolán, és diplomával a
zsebében éppen állást keres.
Barátjával már eljegyezték
egymást, és Miskolcon élnek. 

Juhász Jánosné lányával is
kitöltötte a három éves GYES-
t, majd 1990-ben visszakerült
Szvetits doktornõ rendelõjé-
be. A gyermekgondozás mel-
lett gondolt a jövõjére, ezért
elvégezte a körzeti ápoló tan-
folyamot, így már ezzel a vég-
zettséggel vetette magát bele
a munkába. Utána újabb kö-
vetelményt támasztottak az
egészségügyi dolgozók elé, a
Miskolcon elvégzett szakisko-
lai képzés már ápoló végzett-
séget adott számára. Ez kel-
lett ahhoz, hogy a központi
orvosi ügyeleten 1996-tól be-

tölthesse az ápolói állást.
Ezen a munkahelyen 1997-
ben véglegesítették, napi
négy órában pedig a 4-es szá-
mú körzet háziorvosi rende-
lõjében dolgozik. Ez jókora
területet ölel át, hiszen a ben-
zinkúttól az elsõ gyógyszertá-
rig, illetve a Sajó-hídig terjed
ki, létszámban pedig mintegy
2100 embert jelent. 

Az ügyeleti munkát viszont
hárman, felváltva látják el,
ahol néha adódnak kompli-
kált helyzetek. Különösen ak-
kor, ha az orvost beteghez
hívják, és az éppen beérkezõ
páciens állapota sürgõs be-
avatkozást igényel. Ilyenkor a
döntés nem tûr halasztást, és
kisebb beavatkozásokat el
kell végezniük az orvos érke-
zéséig. Azt mondja, számára a
hétvégi 24 órás ügyelet sem
megerõltetõ, hiszen már hoz-
zászokott. Inkább a cikk ké-
szültekor fennálló állapotok
teszik õket próbára, hiszen
ebben az idõszakban zajlik
városunk egyik legjelentõ-
sebb beruházása, a GYÓMI
bõvítése és rekonstrukciója.
Emiatt költözniük is kell, ami
jelentõs plusz feladattal jár
együtt. 

Megszakításokkal tarkított
pályafutása elmúlt húsz évét
már folyamatosan az egész-
ségügyben töltötte, így része-
se volt a változásoknak. A kar-
tonozást felváltotta a számító-
gépes nyilvántartás, ami szá-
mára nem jelentett gondot.
Gyorsan megtanulta a gépke-
zelést és a programokat. A
rendelõk is átestek egy jelen-
tõs eszközcserén, a digitális
berendezések beszerzésével
pontosabbá, gyorsabbá, haté-
konyabbá vált az orvos és az
ápoló munkája. 

Kifejtette, hogy családja
már megszokta a hétvégi
ügyeleteket, és szavaival élve:
jól bírják a távollétét. Férje
teljesen leköti magát a ker-
tészkedéssel, mert az egynyá-
ri virágok sok gondozást igé-
nyelnek. Az idei évük kemény
volt, mert Ady Endre úti házu-

kat és a fóliasátrat hol a Sajó,
hol a belvíz veszélyeztette.
Végül utóbbi gyõzött, komoly
károkat okozva a gazdaság-
ban. Bevallotta: mindennapi
elfoglaltsága után a konyhá-
ban serénykedik, ezért már
nem jut ideje a kinti munká-
ra. 

A díj átvételekor kiemelte,
hogy kitûnõ a munkahelyi
kollektívájuk, és nagy hang-
súlyt helyeznek a közös fel-
adatokra. Évente mindezt he-
gyi partikkal erõsítik meg,
ahol együtt fõznek az önkor-
mányzat pincéjében a Gyómi
dolgozói, a vállalkozó házior-
vosok és ápolóik közösen. Az
ételkészítésben fõleg Tóth Ja-
nival, az ügyelet gépkocsive-
zetõjével versengenek, vagy
inkább segítik egymást abban,
hogy a tálaláskor az ízek elis-
merést váltsanak ki a kollé-
gákból. Emellett megtartják a
névnapokat is, az ünnepeltet
soha nem felejtik el felkö-
szönteni. 

Terveirõl is érdeklõdtünk,
ám úgy érzi, a közeljövõben
legfontosabb számára a gyer-
mekek támogatása. Korábban
- amíg férjének az Agro-
szernél volt munkahelye -
gyakran kirándultak Felsõva-
dászra, de az utóbbi években
erre nincs lehetõségük. A vi-
rágokat késõ õszig nem lehet
magukra hagyni. 

A város vezetõinek elisme-
résérõl még mindig megha-
tódva beszél. Mégis a legna-
gyobb elismerés a betegektõl
kapott visszajelzések és gratu-
lációk. Akkor tudta meg, hogy
régóta figyelték eddigi tevé-
kenységét, amikor a kitünte-
téssel járó gyûrû méretét le-
vették az ujjáról. Hogy mind-
ez igaz lehet, azt már csak az
ünnepségen hitte el, amikor
megkapta a virágcsokrot és a
jutalmat, majd kezet fogott
vele dr. Faragó Péter polgár-
mester. 

Kovács István

- Nem vagyok egy hallgatag típus, de amikor a Városna-
pok Díszközgyûlésén a nevemet kimondták, a torkom-
ban dobogott a szívem. A korábban kitüntetett kolléganõ-
imnek nem hittem el, hogy van olyan szituáció, amikor az
emberbõl alig jön ki hang. Hát én így jártam az elismerés
átvételekor. Mondta is utána Szvetits doktornõ - persze
viccesen -, hogy „bezzeg a rendelõben nem ennyit be-
szél!” - emlékszik vissza Sajószentpéter Város Egészség-
ügyi és Szociális Díjának átvételére Juhász Jánosné. 

8

Juhász Jánosné
Sajószentpéter Város

Egészségügyi és Szociális
Díjának birtokosa
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III. évf. 9. számFizetett politikai hirdetés

Ön a Magyar Demokrata Fórum 2010-es önkormányzati választás
sajószentpéteri programját olvassa.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Az MDF választási szlogenje
2006 óta változatlan:
„ JÖVÕNK A VÁROS”

A  FIDESZ-kormány közigaz-
gatási reformja kapcsán elsõ

törekvésünk:

„Sajószentpéter újra legyen
járási székhely”

További terveink:

Munkahelyteremtés:
- szorgalmazzuk az MDF bá-

nyanyitási programját
- értékteremtõ közmunká-

val a Sajó folyó, a Nyögõ-
patak környezetének ren-
dezése, a Sajón szabad-
strand kialakítása

- önfinanszírozó közmunká-
val, önkormányzati tulaj-
donú nem hasznosított
földterületek bevonása

- a volt üveggyár területén
létesüljön használt háztar-
tási berendezéseket (hûtõ-
gép, mosógép, televízió,
számítógép stb.) szétsze-
relõ és a kinyert hasznosít-
ható anyagokat értékesítõ
üzem

Oktatás terén:
- létesüljön a városban a

hátrányos helyzetû gyer-
mekek részére oktatási
centrum, ennek feltételei
a városban adottak

Infrastruktúrával kapcsola-
tos problémák megoldása fo-
lyamatosan ( út, világítás stb.)

ÉPÜLJÖN KÖZÖSSÉGI
HÁZ: az Újbányatelepen és a
Fecskeszögben 

ÉPÜLJÖN KERÉKPÁRÚT: a
várost az Újbányateleppel,
illetve a Dusnoki városrésszel
összekötõ vonalon 

ÉPÜLJÖN JÁTSZÓTÉR: a
Fecskeszögben, Dusnokon és
az Újbányatelepen 

ÉPÍTSÜK KI A KÁBEL TV
RENDSZERÉT: a Fecskeszög-
ben, Dusnokon és az Újbánya-
telepen 

Legyen telepítve a város fõ-
utcáján digitális sebességmé-
rõ. 

Terveink megvalósításához
támogató szavazataikat várjuk
október 3-án az urnáknál.

HA A FEJLÕDÉSRE SZAVAZ, VÁLASSZA AZ MDF JELÖLTJÉT! 
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2010. SZEPTEMBER

Fenyves Zoltán 

- Azok közé tartozom, akik
nem értenek egyet a választá-
sokkal, illetve a választási tör-
vényekkel. Akkor fogok majd
elmenni szavazni, amikor visz-
szahívhatók lesznek a képvise-
lõk, legyenek akár önkormány-
zati, akár országgyûlési dele-
gáltak. E nélkül ugyanis az
egész csak szemfényvesztés,
hiszen az ígéretek rendre elsik-
kadnak, utána pedig bánhatja
a szavazópolgár, hogy egyálta-
lán leadta a voksát. Ezért nem
veszek részt a kampányrendez-
vényeken, a szórólapokat pe-
dig ahogy bedobják, úgy megy
a szemétbe. 

Nádler Gyula 

- Ahány párt, annyiféle véle-
mény, vagyis ilyenkor folyik az
ötletelés. Hogy aztán mindeb-
bõl mi valósul meg, az csak ké-
sõbb derül ki. A szórólapokon
szapulják, leértékelik egymás
jelöltjeit, megy a pocskondiá-
zás. Ha rajtam múlna, eltöröl-
ném a kampányt, mert túl sok
pénzbe kerül, és ennek az ösz-
szegnek most nagyon sok he-
lyen örülnének. A kampányki-
adványokat azért el szoktam
olvasni, és látom, hogy vannak
pártok (szervezetek), amelyek
képviselõi igazságtalanul vá-
daskodnak, mert gondolják,
így tehetnek szert némi elõny-
re az ellenfeleikkel szemben.
Gyalázatos munka a kopogta-
tócédulák gyûjtése is, mert
már akkor lehet haragosokat
szerezni. Ehelyett az okosok
valami jobbat is kitalálhatná-
nak, mert úgy nem történné-
nek postaláda-feltörések,
nyomtatványhamisítások és cé-
dulalopások. Sok tehát ezzel a
visszaélés, ez nem egy normá-
lis állapot. A kampány egyéb-
ként mostanáig nem burján-
zott túl, de még messze van
október 3-a. 

Bottyán Gábor 
- Zajlik a kampány, megjelen-
tek a transzparensek, azokkal
együtt hallatszanak féligazsá-
gok, mert mindenki gyõzni
akar, akár másnak a lejáratása
árán is. Hozzám dobhatnak be
akármilyen cédulát vagy újsá-
got, nem fog változni a már ki-
alakult véleményem, és már
tudom, kire, kikre fogok vok-
solni. Az utóbbi években fejlõ-
dött, sokat gyarapodott Sajó-
szentpéter, számos út meg-
újult, hamarosan több igazán
komoly nagyberuházás befeje-
zõdik, és jól szervezett rendez-
vényeken vehettek részt a vá-
roslakók. Ezzel elmondtam,
hogy elégedett vagyok az utób-

bi négy év képviselõ-testületé-
vel és a jelenlegi polgármester-
rel, és ha lesz is némi változás,
abban bízok, hogy az új képvi-
selõk is ezt az irányt viszik to-
vább. A helyi kampányt egyéb-
ként visszafogottnak ítélem
meg, és remélem, így is marad. 

Sztupák Gusztáv 

- Úgy érzékelem az elmúlt he-
tek eseményibõl, hogy a hatal-
mi pozícióharc mindent felül-
írt. Ha már a hónap közepén
ez zajlik, mi lesz közvetlenül a
választások elõtt? Minden kiad-
ványt elolvasok, amit bedob-
nak a postaládámba, és látom,
hogy sok az igaztalan beszólás.
Szerintem a mostani testület
kitett magáért, sok jó döntést
hoztak a város érdekében,

ezért ha lesz is némi változás,
bízok benne, hogy ez a folya-
mat folytatódik. 

Ujlaki Sándor 

- Bedobálják a lapokat, én meg
elolvasom õket. Ezért tudom,
hogy van bennük építõ jellegû
ígéret is, nem csak kritika. Kü-
lönösen a Fidesz kiadványai-
ból van sok, de persze a többi-
bõl is. Nekem az a fontos, hogy
most már szép a város és elõre
haladtunk. Ezt az irányt kelle-
ne majd folytatni októbertõl. 

Szabados Krisztina 

- Hozzák a kampánylapokat, és
látom, kik vették maguknak a
bátorságot ahhoz, hogy indul-
janak képviselõjelöltként. So-

Milyennek ítéli a kampányrendezvények és a kampánykiadványok
stílusát? 

Közélet
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kuknak a koruk miatt nincs
meg a megfelelõ élettapaszta-
lata, aztán vannak, akiknek az
iskolai végzettségével akad
gondom. A kiadványokon már
trágár szöveg is olvasható,
vagyis úgy érzékelem, inkább a
mocskolódás, mint az építõ
jelleg dominál. Egyesek gyors
változásokat ígérnek, de kér-
dezem: mibõl? Az ország és az
önkormányzatok most rendkí-
vül rossz anyagi helyzetben
vannak. Egyébként semmiféle
propagandának nem ülök fel,
és tudom, kire kell szavazni a
városért és saját érdekemben. 

Bodnár Ildikó 

- Szerintem a szórólapok több-
sége inkább tájékoztat, mint

félrevezet. Aztán vannak egyér-
telmû hazugságok is, ám aki
nem nagyon jártas a politiká-
ban, annak mindez eladható.
Akármilyenek az ígéretek, csa-
ládunk már eldöntötte, melyik

polgármesterjelöltre fog sza-
vazni. A képviselõjelöltek kö-
zött vannak ismerõsök, s majd
eldöntjük, ki tudna bennünket
a legjobban képviselni. Akárki
kerül oda, azt szeretném, ha
végre valaki komolyan kiállna
a sajószentpéteri mazsorettek
támogatásáért. 

Sándor József Ferenc 

- Fõleg a Fidesz dob be sok
szórólapot, szerintem nem
mocskolódnak, de - egyetlen
szervezet kivételével - tulaj-
donképpen mások sem. Úgy
látom, nem bántják egymást,
nem azon dolgoznak, hogy fo-
gást keressenek a másikon.
Nincs is rá sok okuk, hiszen
nagy a fejlõdés nálunk, egy-

szerre most is sok minden
épül. Más kérdés, hogy van-e
mindenre anyagi fedezet, bár
ha nem lenne, biztosan nem
kezdenek bele. 

Kovács

Tehetséggondozás Sajószentpéteren

„Gyémánttá csiszolunk…”

A sajtó képviselõit és a meg-
jelent vendégeket dr. Faragó
Péter, Sajószentpéter polgár-
mestere köszöntötte, aki töb-
bek között elmondta, hogy a
város sikeresen pályázott a
Társadalmi Megújulás Opera-
tív Programban. Ennek a révén
az intézmények részei lehet-
nek az Országos Tehetségsegí-
tõ Hálózatnak, amely támoga-
tója a „Keresünk. Kutatunk.
Gyémánttá csiszolunk…” rend-
kívül sikeres tehetségsegítõ
programnak. A polgármester
kiemelte továbbá, hogy mind-
ezek révén erõsödhet Sajó-
szentpéteren a tehetséggondo-
zás szakmai és infrastrukturális
feltételrendszerének fejleszté-

se, valamint kapcsolatrendsze-
re.

Ezt követõen Perényi Barna-
bás, a Sajószentpéteri Közpon-
ti Általános Iskola igazgatója
szólt a tehetséggondozás váro-
si hagyományairól. Mint
mondta, az intézmény alapte-
vékenységének mindig is meg-
határozó eleme volt a tehet-
séggondozás. Bizonyítja ezt,
hogy már 2003-ban megkezdõ-
dött a fotó-grafikus, majd a
színjátszó tehetséggondozó
munka, két év óta pedig az
úgynevezett csúcsszakkörök-
ben fejleszthetik képességei-
ket a természettudományi, az
informatikai, a humán és a
nyelvi ismeretek iránt érdeklõ-

dõ gyerekek. A kiváló eredmé-
nyeket a tanulmányi versenye-
ken és a felvételiken elért sike-
rek bizonyítják a legjobban.

A program folytatásaként
Paróczayné Kmeczkó Ildikó
projektmenedzser a tehetség-
gondozás feltételrendszerének
erõsítésérõl tartott elõadást.
Ebben többek között kitért ar-

ra, hogy a komplex tehetség-
program célja az úgynevezett
Tehetségpont fejlesztése. Ez
egyebek mellett a pedagógu-
sok szakmai és módszertani
fejlesztését, a programok ösz-
szehangolását és a városban
élõ tehetséges gyerekek szere-
peltetését is jelenti. Lényeges
eleme a projektnek a szülõk
bevonása a tehetséggondozás-
ba, a kiemelkedõ képességû
gyerekek felkutatása, és bevo-
nása olyan mûveltségi terüle-
tekbe, mint a matematika, a
magyar, a mûvészet vagy a ta-
nulási stratégia.

Az ünnepélyes megnyitót dr.
Balogh Lászlónak, a Debreceni
Egyetem Pszichológiai Tanszék
professzorának elõadása zárta,
õ a tehetséggondozás magyar-
országi helyzetérõl tájékoztatta
a megjelenteket. 

Fónagy I.

Fontos állomásához érkezett városunk oktatáspoliti-
kai stratégiájának megvalósítása. A hónap elején
ugyanis a szakemberek sajtótájékoztatóval egybekö-
tött ünnepélyes megnyitón ismertették a városban fo-
lyó tehetséggondozás legfrissebb fejleményeit.

A tehetséggondozás szakmai és infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése, kapcsolatrendszerének erõsítése Sajószentpéteren TÁMOP-3.4.4./B-08/1-2009-0072 címû
pályázat100 %-ban az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési irányzatból, vissza nem térítendõ támogatás formájában valósul meg.

Dr. Balogh László
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2010. SZEPTEMBER Aktuális

Önkormányzati választás 2010.
1. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 001. sz. szavazókörben a Lévay József Tagiskolában
szavazhatnak az Ady Endre utca, Árpád utca, Attila utca, Bajcsy-
Zsilinszky E. utca, Csiba László út, Csurgai Árpád utca, Daru
utca, Gábor Áron utca, Gyöngyvirág utca, Hunyadi utca,
Iskolaszög, József Attila utca, Kálvin tér, Kossuth Lajos út párat-
lan házszámok 1-67-ig és a páros házszámok 2-24-ig, Pálóczy
Mátyás utca, Patika tanya, Pilta tanya, Radnóti Miklós utca,
Rákóczi Ferenc út, Szuhai Hacienda-dûlõ.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

2. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A Batthyány utca, Jókai Mór utca, Kossuth Lajos út páros ház-
számok 26-108-ig és a páratlan házszámok 69-119-ig, Margit ka-
pu, Móra Ferenc utca, Thököly Imre utca lakói a 002. sz. szava-
zókörben a Móra Ferenc Tagiskolában adhatják le szavazatu-
kat.

A 003. sz. szavazókörben a Semmelweis Utcai Tagóvodá-
ban szavazhatnak a Bercsényi utca, Kossuth Lajos út páratlan
házszámok 171-tõl végig, Lévay József utca, MÁV-telep, Nagyállo-
más, Semmelweis utca, Somogyi Béla utca, Vasútállomás, Zrínyi
utca lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

3. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 004. sz. szavazókörben a Pécsi Sándor Tagiskolában sza-
vazhatnak a Bánkút u., Baross Gábor u. páratlan házszámok 45-
tõl végig, Benedek Elek u., Bocskai u., Bükkalja u. 32. szám és a
páratlan és a páros házszámok 35-43-ig, Harica u., Kinizsi u.,
Kossuth Lajos út páros házszámok 110-174-ig  és a páratlan ház-
számok 121-169-ig, Major köz lakói.

Ugyancsak  a  Pécsi Sánor Tagiskolában, de már a 005. sz.
szavazókörben adhatják le szavazataikat a Patak u., Péch Antal u
2. házszám., Petõfi Sándor u., Pozsonyi u., Rózsa u., Szondy
György u., Zója u. lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

4. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 006. sz. szavazókörben a Városgondnokság telephelyén
adhatják le szavazatukat az Aranyesõ út, Bartók Béla u.,
Borsodsziráki Vízmûtelep, Dankó Pista u., Eperjesi u., Fecske út,
Ibolya utca, Kazinczy Ferenc u., Munkácsy Mihály u., Rezeda u.,
Tulipán u., Váci Mihály u., Vízmû, Wesselényi u., Zalka Máté utca
lakói

007. sz. szavazókörben a Dusnoki Közösségi Házban sza-
vazhatnak a Álmos u., Katalin u., Király u., Mária u., Melinda u.,
Táncsics Mihály utca lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:
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5. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 008. sz. szavazókörben a Lévay József Városi Könyvtár-
ban szavazhatnak az Arany János u., Bányász u.2. házszám, Bem
József u., Bethlen Gábor u., Kossuth Lajos út páros házszámok
178-218-ig, Kölcsey Ferenc u, Május 1.u., Tárna u., Tompa Mihály
utca lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

6. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 009. sz. szavazókörben a Bányász Utcai Tagóvodában
szavazhatnak az Alkotmány utca, Bányász utca páros házszámok
4-tõl végig és a páratlan házszámok 1-tõl végig, Baross Gábor ut-
ca a  páratlan házszámok 17-43-ig, Bors vezér utca, Bükkalja ut-
ca páros és páratlan házszámok 1-31 -ig a 33. szám és a páros és
páratlan házszámok 43/0001-végig, Déryné utca, Gagarin utca,
Kassai utca, Péch Antal utca a páros házszámok 4-tõl végig és a
páratlan házszámok 1-tõl végig, Pécsi Sándor utca, Rácz Ádám ut-
ca, Tizeshonvéd utca lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni: 

7. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 010. sz. szavazókörben  a Hunyadi Mátyás Tagiskolában
voksolhatnak az Alacskai út páros és páratlan házszámok 1-42-ig,
Baross Gábor utca páratlan házszámok 1-15-ig, Damjanich u.,
Deák Ferenc u., Élmunkás utca, Harmat utca, Irinyi János utca,
Kandó Kálmán utca, Kápolnaalja u., Kodály Zoltán utca, Kossuth
Lajos út páros házszámok 222-tõl végig, Kökény u., Könyves Kál-
mán utca, Kurucz utca lakói.

A 011. sz. szavazókörben, ami szintén a Hunyadi Mátyás
Tagiskolában van, szavazhatnak a Katona József utca, Labdarú-
gók u., Móricz Zsigmond u., Orgona u., Pázsit u., Sport utca pá-
ratlan házszámok 1-11-ig és a páros házszámok 2-16-ig., Toboz
u., Újbányatelep, Vörösmarty utca lakói.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

8. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A 012. sz. szavazókörben  a Szepesi Gusztáv Városi Stadi-
onban szavaznak az Alacskai út a páros és páratlan házszámok
43-tól végig, Berzsenyi Dániel utca, Csaba utca, Csalogány utca,
Dózsa György utca, Erkel Ferenc utca, Erõmû utca,
Erzsébettelep, Hársfa utca, Hazafias utca, Hegyalja utca lakói.

A 013. sz. szavazókörben szintén a Szepesi Gusztáv Váro-
si Stadionban szavazhatnak a Hõsök utca, Ibolyatelep, István ki-
rály utca, Madách Imre utca, Mátyás utca, Õrház, Sport utca pá-
ratlan házszámok 13-tól végig és a páros házszámok 18-tól végig,
Széchenyi István utca, Üveggyártelep, Zöldfa utca, Zsigmond ki-
rály utca.

A körzetben a következõ jelöltekre lehet szavazni:

MEGHÍVÓ

Városunkban is szervezzük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét, melynek ünnepélyes alakuló ülése 2010. szeptember 30-
án,18 órától lesz a sajószentpéteri református nagytemplomban. Díszvendégünk Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke lesz. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, csatlakozni vágyó tagokat!

A KÉSZ szevezõi
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2010. SZEPTEMBER Aktuális, mozaik

Uniós támogatással újultak meg a történelmi belvároshoz vezetõ utak
Szeptember 17-én ünnepé-

lyes keretek között adták át azt
a felújított három utat, ame-
lyek Sajószentpéter történelmi
belvárosába futnak be. A Petõ-
fi, Lévay és Árpád út mûszaki
átadása-átvétele már koráb-
ban, 2010. június 18-án lezaj-
lott, azt követõen pedig a ható-
sági engedélyek beszerzése is
megtörtént. Az Európai Unió
76,973 M Ft-tal támogatta a
projektet, míg az önkormány-
zat 13,584 M Ft önrészt bizto-
sított hozzá, így a beruházás
összköltsége 90,557 M Ft volt.
Dr. Faragó Péter, Sajószent-
péter város polgármestere ün-
nepi beszédében kiemelte,
hogy az összesen 1,491 km
hosszúságú útszakasz felújítá-
sával régi adósságot törlesztett

a város, hiszen - fõként a Lévay
utca esetében - már halasztha-
tatlan volt nem csupán az úttü-

kör javítása, hanem a járdák, a
kapubejárók, valamint a csapa-
dékvíz-elvezetés végleges meg-

oldása is. Singlár Zsolt, a
NORDA Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség csoportvezetõje arról be-
szélt az ünnepélyes átadó ün-
nepségen, hogy a projekt ösz-
szes közremûködõje jól vizsgá-
zott a lebonyolítás során, miu-
tán kiváló minõségben és az
eredeti mûszaki tartalommal
valósult meg a beruházás.
Ujvári Andor, a város fõépíté-
sze - az alkalmazott mûszaki
megoldások mellett - azt is ki-
emelte, hogy a három út felújí-
tásával mintegy 40%-kal csök-
kent a történelmi városköz-
pont eléréséhez szükséges idõ,
ráadásul a Fecskeszög megkö-
zelíthetõségét is nagymérték-
ben javítja az elkészült projekt.

S.B.

A rossz idõ sem tudta meghiúsítani az avatási ceremóniát

„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.

Kopcsik Lajos új kihívások elõtt

Készül a guruló marcipántárlat 

A 69 éves, sokszoros világbaj-
nok és kétszeres Guinness-
rekorder mestercukrász 2005-
ben nyitotta meg Egerben, a
minaret lábánál Marcipánia ne-
vû múzeumát, amelynek az el-
múlt évben 30 ezernél is több
látogatója volt. Mûvei megtalál-
hatók már Moszkvában, Né-
metországban, Ausztráliában
és az USA-ban is. Két évvel ez-
elõtt Nyíregyháza városvezetõi
úgy gondolták, hogy házhoz vi-
szik a városlakóknak az egyedi
darabokból álló édes alkotáso-
kat. Nem volt könnyû meg-

gyõzni a mestercukrászt arról,
hogy néhány szenzációs dara-
bot kimozdítsanak stabil he-
lyükrõl, vagyis Marcipániából.
A Nyírség fõvárosában aztán
három hét alatt négyezren vol-
tak kíváncsiak a marcipántárlat-
ra. Kopcsik Lajos azonban a
legjobban mégis annak örült,
hogy minden egyes darab sér-
tetlenül visszaérkezett Egerbe.
Ekkor határozta el: készít egy
új kollekciót, ami bárhová szál-
lítható lesz, és azok az emberek
is megcsodálhatják majd a keze
munkáját, akiknek nincs lehe-

tõségük eljutni Egerbe. 
- Mindig féltettem a szállítás-

tól a már elkészült darabokat,
de azoknak egyébként is
Marcipániában van a helyük.
Nem csaphatom be a látogató-
imat hiányos készlettel, inkább
új darabokat készítek - nyilat-
kozta a Krónikának a világhírû
cukrász.

Így sorra készülnek a leg-
újabb marcipáncsodák, ame-
lyek közül néhány még a mú-
zeumban kap helyet. Kopcsik
Lajos szerint ugyanis még
most sem tökéletes a százezrek
által már megcsodált és bizo-
nyosan hibátlannak tartott
marcipántárlat. Mindig van
újabbnál újabb ötlete a kollek-
ció bõvítésére. Most éppen egy
kalocsai terítõ és egy szintén
kalocsai mintás kötény kerül
majd Marcipániába két sárréti

mintás kispárna társaságában.
A többi, vagyis ezekben a hó-
napokban készülõ alkotás vi-
szont „guruló” bemutató lesz,
amelyet bárhová lehet szállíta-
ni. Az elsõ kihelyezett marci-
pántárlat - többségében 70x80
és 80x90 cm-es cukorkép lesz -
a tervek szerint 2011 végén
lesz látható. 

Ha idõben jelezzük igényün-
ket a városunkhoz erõsen kö-
tõdõ cukrászmesternek, bizto-
san lesz esélyünk arra, hogy az
ország határain belül elõször
Sajószentpéteren nyíljon meg
Kopcsik Lajos utazókiállítása,
ahol a tervek szerint városunk
címere is látható majd, termé-
szetesen marcipánból megal-
kotva. Ezt a világon egyedülál-
ló csodát egyszer mindenkinek
látnia kell! 

Kovács 

Az ötven darabból álló marcipánkiállítás elsõ 12 da-
rabja készült el Sajószentpéter szülöttjének, a világhí-
rû Kopcsik Lajosnak az egri cukrászmûhelyében. Az
alkotásokról többnyire Picasso, Vasarely, Dürer és más
világhírû alkotók reprodukciói köszönnek vissza, de
látható lesz a híres répamese és egy - ki tudja, hány
millió vonalból és pontból álló - rinocérosz is.
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Vízszintes: 1. Az elsõ sajószentpéteri tanító neve. El-
sõ rész. 8. Fehérmályva. 9. Török katonai rang volt. 11.
Tova. 12. … rosa (titokban). 14. Sértetlen. 15. Határozott
névelõ. 16. Nem kötött. 18. A szomszédba siet.  21. A ta-
nító nevének folytatása. 23. Papírra vet. 24.
Modellvasútméret. 25. Csukott. 27. Földet forgat. 29. Fo-
lyadékot tölt. 30. Hüvelyes konyhakerti növény. 32. … Fair
Lady. 33. A tanító keresztneve.

Függõleges: 1. Hatszárnyú angyal. 2. Orosz teherautó.
3. Iljusin repülõje.  4. Kitúr. 5. Szovjetunió, röviden. 6. Pá-
ra! 7. Bûvöl. 10. Amerikai indián. 13. En … (mindenestül).
15. Az egyetlen magyar aranylabdás focista (Flórián). 17.
Vél, gondol régies szóval. 19. Rejtvény. 20. Üzenet.  22.
Mûszaki katona. 25. A nagyobb rész. 26. Hüvelyk. 28. Túl
fûszeres. 30. A bárium vegyjele. 31. A tetejére. 

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1., 21. és 33.
sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szer-
kesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõ-
ség e-mail címére 2010. október 14-éig. A helyes be-
küldõk között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorso-
lunk 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: Ónody
András. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán
16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfej-
tõk klubjába! A szeptember 17-én megtartott sorsolá-
son Buda Zoltánnénak kedvezett a szerencse. Gratu-
lálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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