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Múltbeli titkok a várossá válásról
Az emlékeit felidézi: Paszternák Istvánné

Az elmúlt években mesélt ne-
künk dr. Péter András, aki a
nagyközségi tanács elnöke-
ként rendkívül sokat tett
azért, hogy Sajószentpétert ma
városként tartják nyilván,
megosztotta velünk izgalmas
történeteit dr. Zsíros Sándor
(sajnos ő időközben eltávozott
közülünk) is, aki annak idején
vb-titkárként bábáskodott a
város születésénél, sőt, tavaly
Gyenge Gyula is beállt a sorba,
aki 23 évvel korábban pártvo-
nalon egyengette a várossá
nyilvánításhoz vezető rögös
utat. Noha mostani riportala-
nyom nem tartozott az egyko-
ri városvezetők sorába, a tele-
pülés legpatinásabb iskolájá-
nak irányítójaként mégis ezer
szállal kötődött a közélet meg-
határozó folyamataihoz.
- Mielőtt ténylegesen a vá-
rossá nyilvánításról beszél-

nénk, tessék szíves lenni fel-
idézni, miként is lett Éva né-
ni annak idején iskolaigaz-
gató!
- Lehet, hogy hihetetlenül
hangzik, de ez akkoriban
könnyebben ment, mint ma-
napság. Mester Karcsi bácsi
volt az 1. Sz. Iskola igazgatója,
Taraczközi Bertalanné pedig a
helyettese. Amikor Klárika
néni nyugdíjba ment, én let-
tem a helyettes. Azt követően
(Karcsi bácsitól) 6 éven ke-
resztül lestem el az iskolave-
zetés fortélyait, s amikor az ő
nyugdíjba vonulásának ideje
is eljött, egyértelműen engem
jelölt ki utódjául. Akkoriban
ez bevett gyakorlat volt, hogy
a távozó vezető megjelölhette
az utódját. Őszintén szólva ki-
csit vonakodtam attól, hogy
elfogadjam ezt a megbízást, de
Karcsi bácsi – határozott veze-
tőként – eloszlatta a kételye-
imet, így végül mégis úgy dön-
töttem, vállalom a feladatot.
- Éva néni tehát 1978-tól
igazgatóként irányította az
1. Sz. Iskolát. Helyi (iskolai)
szinten hogyan készültek a
várossá válásra?
- A várossá nyilvánítás egyik
alapvető követelménye volt,
hogy jól működő intézmé-
nyekkel (esetleg intézmény-
rendszerrel) rendelkezzen az
adott település, így tenniva-
lónk bőven akadt ez ügyben.
Először is rendkívül komoly
szakmai munka folyt az épület
falai között. Amikor vége lett
az óráknak, a pedagógusok
nem rohantak haza, hanem le-
ültek megbeszélni a gyerekek-
kel kapcsolatos aznapi törté-
néseket, megvitatták az okta-

A fenti címmel 2009 júniusában indított útjára lapunk
egy sorozatot, melyben egykori városvezetők, közéleti
személyiségek emlékeznek vissza a várossá válás folya-
matára, illetve az azt megkoronázó nagyszabású ünnep-
ségre, melyre 1989. március 2-án került sor. Mostani szá-
munkban egy olyan intézményvezető eleveníti fel az em-
lékeit, aki 17 éven keresztül volt az 1. Számú Általános
Iskola, majd Kossuth Lajos Iskola igazgatója.

tás aktuális feladatait, arról
nem is beszélve, hogy a meg-
annyi rendezvény és kiállítás
apropóján mindig zajlott
valamilyen próba az iskolá-
ban. Bátran állíthatom, a ne-
velőtestület olyan erős szak-
mai stábbá kovácsolódott,
amely képes volt a városi szin-
tű oktatás megvalósítására is.
Arról nem is beszélve, hogy
akkoriban egy egészséges riva-
lizálás folyt az iskolák között:
a Kossuth Iskola a humán tár-
gyakban, a Pécsi Iskola reál te-
rületen, a Hunyadi a sportban
volt erős, miközben a Lévay-
nak egy messze földön híres
tánccsoportja volt, nevezete-
sen a Hajlika néptáncstúdió.
Egyébként azt, hogy intézmé-
nyi szinten mennyire készül-
tünk fel a várossá válásra, na-
gyon jól le lehetett mérni a to-
vábbtanulási mutatókon, hi-
szen iskolánkból 100%-os volt
a továbbtanulók száma, ráadá-
sul mindegyik gyereket oda
vették fel, ahová jelentkezett.
Ez a gyakorlatban azt jelentet-
te, hogy a legerősebb miskolci
gimnáziumok (Földes, Her-
man) is tárt karokkal várták a
kossuthos diákokat.
- A magas szintű szakmai
munka mellett a tárgyi felté-
telek is adottak voltak a vá-
rosi rang megszerzéséhez?
- Egy komoly beruházást kö-
vetően 1982. szeptember 1-jén
avattuk fel a 16 tantermesre
bővített épületünket, amely-
hez már – a modern igények-
nek megfelelően – tornaterem
és sportudvar is kapcsolódott.
Sikerült megteremtenünk a
szaktantermi hálózat kiala-
kításának feltételeit is, így en-
nek köszönhetően megszűnt a
kétműszakos tanítás, tehát a
városiasodás itt is tetten érhe-
tő. Azt azonban mind a mai
napig vallom, hogy egy iskola
„ereje” nem a falaiban, hanem
a szellemiségében van.
- Milyen változásokat érzé-
keltek az itt élő, itt dolgozó

emberek abból, hogy Sajó-
szentpétert 1989. március 2-
án városi rangra emelték?
- A várossá nyilvánítás dátu-
ma egy rendkívül méltóságtel-
jes és maradandó élményeket
hozó ünnepséget juttat az
eszembe (mint a település
egyik általános iskolája, hete-
ken keresztül próbáltuk az ün-
nepi műsort), a változásokat
azonban nem úgy kell elkép-
zelni, hogy egyik napról a má-
sikra minden átalakult. Éve-
kig tartó, céltudatos, kemény
munka kellett ahhoz, hogy a
település vezetői átvehessék a
város jelképes kulcsát, vala-
mint azt az oklevelet, amely-
ben városi rangra emelték Sa-
jószentpétert. E munka része-
ként épült fel a Kossuth úti
„lábasház”, nőtt ki a földből a
Móra-lakótelep, vagy éppen a
mostanában új köntösbe öl-
töztetett Gyógyító-Megelőző
Intézmény (GYÓMI).
- Úgy tudom, miután 1995-
ben nyugdíjba vonult, lehe-
tősége lett volna egy frekven-
tált helyen lévő, miskolci
belvárosi lakásba költözni,
amely korábban a szülei tu-
lajdonában volt. Mégsem
tette. Miért?
- Én már itt vagyok itthon.
Kimegyek az utcára, s szinte
mindenki köszön. Olyanok is,
akiknek a nevét sem tudom.
Talán mind a mai napig az egy-
kori iskolaigazgatót tisztelik
bennem, a miskolci főutcán
azonban csak egy átlagos öreg
néni lennék, akiből még 12
egy tucat sétál az utca azonos
oldalán. Ha már a tiszteletet
említettem, azt is el kell mon-
danom, hogy sem a szülők,
sem az egykori pedagógus kol-
légák közül egyetlen harago-
som sem volt, s ugyanezt
mondhatom el a szomszédok
tekintetében is. Úgy gondo-
lom, ha eddig nem volt, talán a
későbbiekben már nem is lesz.

Sulyok Barnabás

„Elsősorban a szakmai munka
színvonala biztosította,

hogy méltóak legyünk a városi
rangra” – mondja Éva néni
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Lassan másfél éve annak, hogy útjára indult a „Tanulás – fejlődés - életesély a Sajó völgyében” című program a
Sajószentpéteri Művelődési és Sport Központban. Csak a rend kedvéért szerepeljen itt a projekt lajtsromszáma is: TÁMOP
3.2.3-09/2-2010-0012. Az Európai Unió forrásaiból megvalósuló projekt számos művészeti csoport és művelődő
közösség működésére adott támogatást. Sok-sok program megvalósítását tette lehetővé.

A helyszűke miatt nehéz is lenne mind felsorolni őket. Az összesen 11 csoportban megszervezett közösségek több mint
200 gyermek és fiatal rendszeres művelődését és közös együtt-tanulását tette lehetővé az elmúlt 16 hónapban. Több
olyan csoport van, amely már jó ideje működött, működik a művelődési központ égisze alatt. A moderntánccsoport, a
társastánccsoport és a musical együttes működése már hagyományosnak számít. Ezek munkája újabb lendületet kapott
azzal, hogy sokkal több forrás jutott a tevékenységek támogatására. Volt mód kellő mennyiségű anyagot beszerezni,
tisztességesen meg lehetett fizetni a tanárok tananyagfejlesztésben végzett munkáját éppúgy, mint a szakkörben folyó
mindennapi oktató-nevelő tevékenységüket. A már működő csoportokon túl új színekkel is gazdagodott a mindennapi
kultúra, hiszen olyan közösségek is útjukra indultak, amelyek szervezésére eddig nem volt mód. Ilyen volt a néptánc és a
színjátszó művészeti társulat.
Külön meg kell említeni, hogy olyan szakmai terület is bekerült az intézmény tevékenységébe, amely eddig még nem volt.
A Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolában több – a roma kultúrával és a helyes életmód tanulásával foglalkozó –
csoportot szerveztek a program keretei között az itt dolgozó pedagógusok. A hátrányos helyzetű rétegekkel való közös
munka új dimenziókat nyitott, amelynek jelenléte Sajószentpéteren nagyon is indokolt. Abban a világban, ahol gyakori a
felnövekvő generáció tagjai között a szegénység, az alulműveltség okozta gondok, fontos, hogy legyen mód és tapasztalat
azok orvoslására.
A programban a nyár sem telt eseménytelenül. Három csoportban 90 gyerek vehetett részt olyan ingyenes nyári
táborokban, ahol a szorgalmi időszakban megszerezett tudásukat lehetett elmélyíteni. Mindemellett természetesen a
táborozásban nagyszerű nyári szórakozásban is részük volt a fiataloknak.
A heti rendszerességű foglalkozásokon túl több, két olyan bemutató program is lezajlott, amely nagy ívű, átfogó képet
adott a csoportokban folyó munkáról. Ezzel a tágabb közösség – a város érdeklődő lakossága - is módot kapott arra, hogy
betekintsen a projekt keretei között folyó fejlesztő tevékenységbe.
Ha röviden kellene összefoglalni mindannak a lényegét, ami ezen eltelt időben a projekt keretei között történt, akkor
bizonyos, hogy a már említett közösség és művelődés szavakat kell kiemelni. Olyanok közösségeiről van szó, ahol az
érdeklődés alapján kerültek össze fiatalok, és végeztek nagyon komoly munkát. Eredményes és színvonalas munkát, mert
érdekelte őket mindaz, amit csináltak, mert azt, amit megtanultak, igazi szeretetből tették. Mert közösen, egymástól
tanulva, egymást motiválva fejlődtek, alkottak nagyszerű dolgokat. Azok, akik vállalták az iskolai feladatok rengetegén túl
is a rendszeres, kitartó közös tanulást, olyan élménynek lehettek részesei, amelyet a közművelődési szakma közösségi
tanulásnak nevez. Ez nem csupán egy bizonyos tevékenység megtanulását jelenti. Jelenti ezen túl azt az élményt is,
amelyben az együtt végzett munka öröme éppen úgy benne van, mint az a nagyszerű érzés is, amit akkor érez az ember,
amikor valami új, értékes dolgot hoz létre.

Bordás István közművelődési szakértő

Egy EU-s program eredményei a Sajószentpéteri
M�vel�dési Központban

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális alap társfinanszírozásával valósult meg.

Közösség és művelődés
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Köz-érdeklődés
A közfoglalkoztatás alakulása városunkban 2009-től napjainkig

A közfoglalkoztatás csúcsaival
szemezve, igen hasznos serpá-
ra, sokatlátott idegenvezetőre
tettem szert a Hatósági Szociá-
lis Osztály és Városi Gyámhi-
vatal vezetőjének, Fucskó Ró-
bertnének a személyében, aki
igen tanulságos és fontos
anyagokkal látott el az üggyel
kapcsolatban. A kellő kiindu-
lópontra így szert tettem,
irány hát a hegytető!
Mint megtudtam, az „Út a
munkához” program végre-
hajtási feladatainak megvaló-
sítása érdekében az Ország-
gyűlés 2008. december 15.
napján fogadta el a 2008. évi
CVII. törvényt, amely 2009.
január 1. napján lépett hatály-
ba. A program intézkedései át-
alakították a tartósan munka
nélkül lévők ellátásait, a vo-
natkozó szabályok figyelembe
vették az egyéni élethelyzetet,
képességeket és a munkára va-
ló ösztönzést. Céljuk az volt,
hogy a munkára képes, tartó-
san munkanélküli személyek
a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási
formában, annak érdekében,
hogy rendszeres munkajöve-
delemhez jussanak. A szociá-
lis törvény ebben az időben a
közfoglalkoztatás három for-
máját: a közhasznú munka-
végzést, a közmunkaprogra-
mot, valamint a közcélú mun-
kavégzést nevesítette. Kis utá-
naolvasást követően megtud-
tam, hogy mi az alapvető kü-
lönbség a három csoport kö-
zött. Közhasznú munkának

azt a munkát hívjuk, ami a
munkanélküliek foglalkozta-
tását biztosítja a lakosságot
vagy a települést érintő közfel-
adat vagy közhasznú tevé-
kenység folytatása érdekében.
A közhasznú munka esetében
az elvégzendő munkának meg
kell felelnie a munkavállaló
képzettségi szintjének. A köz-
hasznú munka időtartama a
gyakorlatban általában félév,
egy év szokott lenni. A köz-
munka olyan foglalkoztatási
programok indítását jelenti,
amelyek a munka és a gyakor-
lati képzés összekapcsolásával
a munkavállalási hátrányok
leküzdését, az álláskeresők
képzettségi szintjének növelé-
sét, készségeik fejlesztését,
gyakorlati tapasztalatok meg-
szerzését teszik lehetővé.
A közcélú munka alatt pedig
olyan állami vagy helyi önkor-
mányzati feladat ellátását ért-
jük, melynek teljesítéséről a
helyi önkormányzat gondos-
kodik. A közcélú munka idő-
tartama rövidebb, de mini-
mum harminc nap. Közcélú
munkát a munkavállaló akkor
köteles elfogadni, ha a munka
a szakképzettségének, iskolai
végzettségének vagy annál
eggyel alacsonyabb szintű
végzettségnek megfelel.
Ezen foglalkoztatási formák
közül a települési önkormány-
zat feladata a közcélú munka-
végzés megszervezése volt.
A hatékonyság növelése érde-
kében közfoglalkoztatási ter-
vet kellett készíteni, melyet az
önkormányzat képviselő- tes-

Őszintén megvallom, ez idáig nem voltam túlságosan
jártas a közügyek apróbetűs lejtőin szakszavakkal tarkí-
tott, monoton munkafolyamatainak mezején, sem pedig
a hivatali bürokrácia egyéb területein. De, egy enyhén
frázisszagú szójátékkal élve, közember vagyok, akinek a
köz érdeke. Ezt a szellemet követve új kihívás elé állított
ez a cikk, így hát beleástam magamat a kissé bonyolult,
ám annál fontosabb dolgokba, abban a reményben, hogy
az olvasók is, követve a munkámat, hasznos és érdekes
információkkal gazdagabban fogják ellapozni ezt az
oldalt.

tülete hagyott jóvá. A 2009. év
folyamán a közcélú foglalkoz-
tatás mellett közhasznú foglal-
koztatás és közmunkaprog-
ram is működött a települé-
sen. A foglalkoztatottak száma
havonta átlagosan 269 fő volt.
2010-ben átlagosan 198 fő vett
részt a közfoglalkoztatásban
városunkban. Az „Út a mun-
kához” programot a 2011. év-
től kezdődően a Nemzeti Köz-
foglalkoztatási Program vál-
totta fel. A program célul tűzte
ki, hogy minél több munkára
képes és kész, aktív korú, szo-
ciálisan rászoruló ember szá-
mára biztosítson munkalehe-
tőséget. A rendelkezésre állási
támogatást 2011 szeptemberé-
től a bérpótló juttatás váltotta
fel. Az ellátásra való jogosult-
ságot továbbra is a települési
önkormányzat jegyzője álla-
pítja meg, az érintetteknek
azonban hatékonyabban kell
közreműködniük a munkake-
resésben. A szociális törvény
alapján ugyanis a támogatás
megállapítását követő egy éves
intervallum alatt 30 nap mun-
kaviszonyt szükséges igazolni.
Ennek hiányában az ellátásra
való jogosultság megszünteté-
sére kerülhet sor. A települési
önkormányzat ezen ügyféli
kötelezettség teljesítéséhez

nyújt segítséget a közfoglal-
koztatás megszervezésével.
A két program lényeges kü-
lönbsége, hogy amíg az” Út a
munkához” programban a
közfoglalkoztatás keretét, lét-
számát a települési önkor-
mányzatok az elvégezni kí-
vánt feladatokkal arányosan
maguk határozhatták meg, és
az ehhez szükséges forrásokat
az állam és az önkormányzat
95-5%-os megoszlásban finan-
szírozta, addig a Nemzeti
Közfoglalkoztatási Program-
ban előre kerültek meghatáro-
zásra a források, és ehhez iga-
zodhattak a közfoglalkoztatás
keretei, létszámai, illetve az el-
végzendő feladatok is. A 2011.
év folyamán ezen feltételek
mellett havonta átlagosan 189
fő közfoglalkoztatása valósult
meg napi 4, illetve 6 órás fog-
lalkoztatásban településün-
kön. A közfoglalkoztatásban
résztvevők attól függően,
hogy szakképzettséget igénylő
vagy képzettséget nem igénylő
munkakörben, teljes vagy
részmunkaidőben kerültek
foglalkoztatásra, a garantált
bérminimum (78.000 Ft),
illetve a minimálbér (94.000
Ft) összegéért látták el felada-
taikat. 2011. szeptember 1.
napjától került bevezetésre a

Osztályvezető asszony évekre visszamenőleg komoly
statisztikákat készít a közfoglalkoztatással kapcsolatban
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közfoglalkoztatási bér, mely
teljes munkaidő és havi bér al-
kalmazása esetén 57.000 fo-
rintban, illetve a közfoglal-
koztatási garantált bér, mely
78.000 forintban lett meghatá-
rozva. 2012. január 1-jétől a
közfoglalkoztatás három pil-
lére: az országos közmunka-
programok, a start munka-
programok, illetve az önkor-
mányzati vagy „hagyomá-
nyos” közfoglalkoztatás.
Az előző évhez képest ez utób-
bi pillére a közfoglalkoztatás-
nak annyiban változott, hogy
a rövid időtartamú vagy négy
órás foglalkoztatás gyakorlati-
lag megszűnt, ezzel szemben a
6-8 órás foglalkoztatás előtér-
be került. A város intézmé-
nyeiben havonta átlagosan
120 fő foglalkoztatását tervez-
tük ebben a foglalkoztatási
formában. A tervezethez ké-
pest az év első hónapjaiban

még 112 fő, áprilistól azonban
már csak 75 fő dolgozott köz-
foglalkoztatottként a város
intézményeiben.
A hagyományos közfoglalkoz-
tatáson túl a város jelenleg
közmunkaprogram, illetve
kistérségi mintaprogram ke-
retén belül 60 fő foglalkoztatá-
sát is biztosítja 2012. decem-
ber 31. napjáig. 2012. június
15. napjától 30 fő foglalkozta-
tására nyílt lehetőség 2013. ja-
nuár 31. napjáig 6 órás munka-
időben, 70%-os bértámogatás
mellett. Bár a települési ön-
kormányzat képviselő-testü-
lete a költségvetési rendeleté-
ben 2012. évre biztosította a
közfoglalkoztatás minél na-
gyobb létszámú megszervezé-
séhez szükséges önerőt, a szá-
mára megteremtett keretszá-
mokon változtatni nem tud,
annak ellenére, hogy a város
vezetése is tisztában van azzal,

hogy sok ember számára (ál-
láskeresők száma: 1282 fő) ez a
megoldás jelenti az egyetlen
munkalehetőséget.
E mellett a téma mellett egy
másik, aktuális dologról is
szót kell ejtenünk, ha már a
közügyek témáját tapossuk.
2012. június 1. napján hatály-
ba lépett Sajószentpéteren a
tiltott, kirívóan közösségelle-
nes magatartásokról, valamint
azok szankcionálásáról szóló
rendelet. Az erről szóló 2012.
évi II. törvény felhatalmazta
az önkormányzat képviselő-
testületét, hogy tiltott, kirívó-
an közösségellenes magatar-
tások elkövetőivel szemben
úgynevezett közigazgatási bír-
ságot, illetve helyszíni bír-
ságot állapítson meg. A hely-
színi bírság összege ezer fo-
rinttól ötvenezer forintig ter-
jedhet, azonban a kiszabható
közigazgatási bírság legmaga-

sabb mértéke akár elérheti a
százötvenezer forintot is.
A rendelet értelmében például
tiltott, kirívóan közösségelle-
nes magatartást követ el az, aki
közterületen építési törmelé-
ket külön tárolón kívül helyez
el, közkútról locsol, autót mos,
járművel zöldfelületen parkol
és közlekedik. Az is büntet-
hető, aki nem gondoskodik az
általa tartott állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szö-
késének megakadályozásáról.
A rendelet létrehozói szerint
olyan szabályozás megalkotá-
sára került sor településün-
kön, melynek elsődleges célja
nem a bírságolás, hanem a vá-
ros közrendjének, köztisztasá-
gának a megőrzése.

Bájer Máté

Kátyúzni muszáj

Az önkormányzat költségve-
téséből a tervezés időszakában
egymillió forintot különítet-
tek el az idei évre tervezett ká-
tyúzás költségeire. Az áprilisi
helyszíni felmérések azonban

azt mutatták, hogy a tervezett
összeg kevés lesz a munkála-
tok elvégzésére, amit jelez-
tünk a képviselő-testületnek.
Ezt követően a testület meg-
emelte a kátyúzásra fordítható
kiadásokat, majd hét kivitele-
zői árajánlat beszerzését köve-
tően kiválasztásra került a leg-
kedvezőbb árajánlatot adó
cég. Egy sajószentpéteri szék-
helyű vállalkozás adta a leg-
jobb ajánlatot, így idén ők vég-
zik az önkormányzati utak ká-
tyúzását – közölte a króniká-
val Papp Tamás, az Építési és
Városüzemeltetési Osztály ve-
zetője.
Sajószentpéteren jelenleg 107
utca van, és 60 utcában talál-
tak javítanivalót a szakembe-
rek. Összesen 250 kátyút mér-
tek fel a szilárd útfelületeken,
amelyek legalább 4-5 cm
mélységűek. Az ettől kisebb

Már-már elfelejtenénk az elmúlt tél hideg napjait, csak-
hogy a kátyúk még emlékeztetnek a fagyos időszakra.
Ott van a fenyegető veszélyforrás az úttesten és a járdán
is, de már nem sokáig. Június végére városunkban befe-
jeződik a megrongálódott aszfaltfelületek felújítása.

mélységű sérülések úthibának
minősülnek, amelyek gyors
kijavítása még nem szükség-
szerű.
Papp Tamás elmondta: a javí-
tásokat ott kezdték el, ahol a
legnagyobb a gépjárműforga-
lom. Az alkalmazott technoló-
gia szerint a kátyúkat a műsza-
ki osztály szakemberei kijelö-
lik, és az állapottól függően
megrajzolnak egy négyszög
alakot, amely vonalak mentén
élvágóval kivágják az aszfal-
tot. Az így keletkezett lyukat
portalanítják, majd 30-as frak-
ciójú zúzalékkal feltöltik, tö-
mörítik, emulziót töltenek be-
le. Ezt követően kerülhet bele
az AC-11 jelű meleg aszfalt.
Befejezésül a felületet tömörí-
tik, majd hengerlik. Az így
végrehajtott javítások az eddi-
gi tapasztalatok szerint 3-5 é-
vig üzembiztosak a közleke-
dők szempontjából nézve. Az
osztályvezető hozzátette: „Az
utóbbi négy évben készült asz-
faltozott utak szinte hibátla-
nok, ami jó minőségű kivitele-
zésre utal, így azokkal még

nincs gondja a város vezetésé-
nek”. Összességében pedig –
hangsúlyozta Papp Tamás –
Sajószentpéter város útháló-
zata megyei szinten is a legjob-
bak között említhető, amiben
nagy szerepe van az elmúlt
évek úthálózati rekonstruk-
ciójának.

Kovács I.

Ekkora kátyúk szerencsére
nincsenek városunkban

Papp Tamás szerint az elmúlt
évek úthálózati rekonstrukci-
ójának meglett az eredménye
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Visszaszorulóban a bűnözés Sajószentpéteren
Beszélgetés Szternai Tamás rendőr őrnaggyal

Városunk képviselő-testülete egyhangúlag fogadta el a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 2011. évi beszá-
molóját a Sajószentpéteri Rendőrőrsön végzett munká-
ról. Mindezt nem megszokásból tették, hanem az ered-
mények alapján. Sajószentpéteren az elmúlt évben 19
százalékkal volt kevesebb az ismertté vált bűncselek-
mények száma az előző évinél, ezen belül a vagyon elleni
bűncselekményeknél 41 százalékos a csökkenés.

dőrkapitányság működési
területén 5,83 db/nap ugyanez
a mutató. A nyomozás ered-
ményessége a 2010-es 49,16 %-
ról 53,84%-ra nőtt, amit Szter-
nai őrnagy úgy ítél meg, hogy
egy összeszokott csapat egyre
több tapasztalatot szerezve év-
ről évre jobb teljesítményt
nyújt.
Különösen jó eredménynek
tartja az utóbbi években, de
különösen a 2010-ben meg-
nőtt betöréses lopások számá-
nak a visszaszorítását. Az is-
mert adatok szerint ezeknek a
bűncselekményeknek a jelen-
tős hányada a Fecskeszögben
történt, ahonnan számos csa-
lád kivándorolt, az üresen ma-
radt ingatlanokat pedig néhá-
nyan fosztogatták. A rendőr-
ség gyakoribb járőrözéssel
reagált, ezért 2011 második
félévében már csak elvétve
fordult elő ilyen eset. Keve-
sebbet törtek fel hétvégi ház-
ból és boros pincéből is. Kis
mértékű a javulás a személy
elleni bűncselekmények ese-
tében, és ami a legfontosabb:
tavaly nem történt emberölés
Sajószentpéteren. Növekedett
viszont 56 %-kal a garázdasá-
gok száma, amelyek zöme szó-
rakozóhelyekhez és ittasság-
hoz köthetők. Ezek az esemé-
nyek többnyire gyors pofon-
váltásokat takarnak, de Rejtő

Jenőt idézve: nem lehet min-
den pofon mellé közlekedési
rendőrt állítani. Lehet viszont
az utakra, ami az elmúlt évben
is folyamatosan megtörtént,
főként az ittas vezetők kiszű-
résére. Egy esetben kábítószer
befolyása alatt lévő gépjármű-
vezetőt vontak ki a forgalom-
ból. Talán a hatékony ellenőr-
zéseknek is köszönhető, hogy
az őrs illetékességi területén
nem volt halálos közlekedési
baleset, volt viszont 8 súlyos és
11 könnyű sérüléssel járó, va-
lamint 31 anyagi káros bale-
set.
Az őrsparancsnok hozzátette,
hogy munkájukhoz komoly
segítséget kapnak a települési
önkormányzatoktól és társa-
dalmi szervezetektől. Számos
közös szolgálatot szerveznek
halőrökkel, erdészekkel és
vadőrökkel, illetve az erdőbir-
tokosságok tagjaival. A járőrö-
zés eredménye, hogy a falopá-
sok száma is lecsökkent.
A 2012-es év feladatai között a
jogszabályi változások elsajá-
títását, a gyalogos járőrszol-
gálat erősítését, a közterületi
bűnözés visszaszorítását és a
bíróság elé állítások hatéko-
nyabb alkalmazását jelölte
meg Szternai Tamás rendőr
őrnagy.

Kovács István

Huszonhárom taggal 2012.
május 11-én megalakult a Sa-
jószentpéteri Polgárőr Egye-
sület. Az önkéntesekből álló
csoport feladatának tekinti
majd a közterületek védelmét,
a gyanús idegenek kiszűrését,
vagyis a közbiztonság javítását
a város bel- és külterületén.
A működéshez cégbírósági be-
jegyzésre van szükség, aminek
megérkezése után elkezdik a
járőrözést. A Sajószentpéteri
Polgárőr Egyesület az új Pol-
gárőrtörvény elfogadása után

szerveződött. Abban részlete-
sen megfogalmazzák a polgár-
őrség fogalmát, a közterületi
szolgálatteljesítés módját, va-
lamint a működés lehetősé-
geit.
Az egyesület elnöke Leskó
Imre önkormányzati képvise-
lő, de szerepel a névsorban dr.
Faragó Péter polgármester,
Geregúr József alpolgármes-
ter, valamint további képvise-
lők, önkormányzati dolgozók
és a korábbi polgárőrség két
vezetője is. Három roma

fiatalember is jelentkezett pol-
gárőrnek, így összesen 23-an
kezdik majd el a délutáni és éj-
szakai járőrözést a város utcá-
in. Az induláshoz megkapták
a polgármesteri hivatal Suzu-
ki Vitaráját, 6 kerékpárt, két
mobiltelefont és félmillió fo-
rint anyagi támogatást, vala-
mint irodát a Zalka út 3. szám
alatt. Leskó Imre ezúton is ké-
ri a helybelieket, hogy támo-
gassák őket, mert többen csak
kihívásból lettek polgárőrök,
amiért semmiféle juttatást

senki nem kap. Tankolni vi-
szont nem lehet ingyen. Már-
pedig a hajnalonként az üzle-
tek raktárába betörő „zsiguli-
sokat” csak autóval lehet utol-
érni, ahogyan a besurranókat
vagy a betörőket is. Várnak so-
raikba újabb jelentkezőket,
akiket irritálnak a megrongált
játszóterek, a felborított ku-
kák, vagyis szeretik a rendet,
és azt szervezett formában
fenn akarják tartani.

K.I.

Új szervezet alakult a rend fenntartására

A Sajószentpéteri Rendőrőrs
parancsnokával, Szternai
Tamás rendőr őrnaggyal ele-
meztük a beszámolóban fel-
tüntetett száraz adatokat.
- A korábbi évekhez hasonló a
működési területünket adó
kistérség gazdasági és társa-
dalmi helyzete, illetve tovább
romlottak a megélhetési fel-
tételek. Ennek ellenére jelen-
tősen sikerült visszaszorítani
a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek számát, amely bűncse-

lekményfajta az embereket
rendkívül irritálja. Úgy tűnik,
a bevezetett törvényi szigorí-
tások is hatással voltak a bű-
nözésre hajlamos emberekre,
hiszen a kilenc településen a
2010-es 685 bűncselekmény-
szám 2011-ben 586-ra csök-
kent, míg Szentpéteren
ugyanez 539-ről 437-re szorult
vissza. Eredményes mun-
kánkhoz sok segítséget kap-
tunk a lakosságtól, akikre a jö-
vőben is számítunk – nyilat-
kozta Szternai Tamás.
A rendőrőrs 30 fővel végzi a
mindennapi feladatokat, de a
lakosság szubjektív biztonság-
érzetének javítására folyama-
tosan érkeznek megerősítő
erők a Készenléti Rendőrség
és a megyei rendőr-főkapi-
tányság bevetési állományá-
tól. Segítséget jelentenek az
egyenruhások számára a te-
lepülési polgárőrök, akik jó
helyismerettel rendelkeznek.
Az őrs illetékességi területén
átlagban egy napra 1,6 bűn-
cselekmény jutott, míg a ren-

Szternai őrnagy úr javuló
eredményekről tud beszámolni
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Manapság ritkán tapasztalunk
olyan önzetlen segítőkészsé-
get, mint amellyel a Genfi Ma-
gyarok Egyesülete kereste
meg a minap a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolát
(SKÁI). A közvetítő szerepét
dr. Csiba Gábor, a B.-A.-Z.
Megyei Kórház főigazgató fő-
orvosa vállalta magára, aki
személyesen ment el városunk
polgármesteréhez, hogy test-
vére, Czellár Cs. Judit kezde-
ményezését tolmácsolja. Czel-
lár doktornő több évtizede él a
svájci városban, s nem melles-

leg a Genfi Magyarok Egyesü-
letének vezetőségi tagja.
A részletekről dr. Zsíros Sán-
dorné, a Kossuth Lajos Iskola
intézményvezető-helyettese
tájékoztatta lapunkat.

„Az internet világában élünk,
ahol a távolságoknak már
nincs akkora jelentőségük,
mint akár 20-30 évvel koráb-
ban. Ennek megfelelően egy e-
mailváltással kezdődött a kap-
csolatfelvétel a genfi magya-
rokkal. Czellár Cs. Judit arról
tájékoztatott, hogy egy jóté-
konysági bált szerveznek
Genfben, melynek a bevételé-
ből szívesen támogatnák a sa-
jószentpéteri általános iskolá-
sokat, csupán annyi a kérésük,
hogy vázoljuk fel az elképze-
léseinket arra vonatkozóan,
mire szeretnénk fordítani a
későbbiekben rendelkezé-
sünkre bocsátandó összeget.
Miután akkor még nem tud-
tam, hogy valójában mennyi
pénzről van szó, ezért többféle
alternatíva megfogalmazódott
bennem: a Kossuth Iskolában
kiemelt feladat a nyelvtanulás,

ezért rögtön arra gondoltam,
hogy esetleg részt vehetnénk
egy külföldi tanulmányúton,
ahol a gyerekek anyanyelvi
körülmények között gyako-
rolhatnák az angolt. Ha ezt az
anyagi lehetőségek nem enge-
dik, akkor szerveznénk egy
nyári, angol nyelvi tábort,
ahol a napi munka mellett a ta-
nulók játékos, sportos felada-
tok segítségével mélyíthetnék
el tudásukat. A többfordulós
egyeztetés során ez utóbbi el-
képzelés az adományozóktól
is „zöld utat” kapott, így a nyá-
ri táboroztatás részleteit kezd-
tük el kidolgozni kollégáim-
mal. Időközben az is kiderült,
hogy 500 000 Ft-ot kapunk a
már említett jótékonysági bál
bevételéből, mely összeg ele-
gendő arra, hogy egy viszony-
lag közeli helyen megszervez-
zük a nyelvi tábort. Így esett a
választás a nagyvisnyói Boró-
ka táborra, melynek vezetőjé-
vel jó kapcsolatot ápol intéz-
ményünk. A már elfogadott
forgatókönyv szerint június
29-étől július 1-jéig leszünk
majd távol, azaz 3 napot töl-

tünk Nagyvisnyó közelében.
Mindhárom évfolyamról (6.,
7., 8.,) 10 gyermeket választot-
tunk ki, így összesen 30 tanuló
3 pedagógus kíséretében vesz
részt a különleges táborozá-
son; a gyerekek mindannyian
angol tagozatosak. A progra-
mot úgy állítottuk össze, hogy
ne a hétköznapok megszokott
menetrendje tükröződjön
vissza. Lesz játékos biológia-
óra, civilizáció, csapdák az an-
gol nyelvben, angol közmon-
dások játékos formában, hogy
csak a legfontosabb témakörö-
ket említsem, sőt, a sport is
szerepet kap majd a tábor ideje
alatt: lovagolni is fognak a
gyerekek, hiszen a lovaspóló a
britek nemzeti sportja, így
nem árt, ha ennek a sportág-
nak a szófordulatait is megis-
merik. Természetesen készül
majd egy nagyméretű csoport-
kép is, melyet – köszönetün-
ket kifejezve – szeretnénk az
adományozóknak eljuttatni,
hiszen nélkülük ez a tábor csu-
pán papírra vetett terv marad-
na”.

Sulyok

Angol nyelvi tábor a genfi magyarok jóvoltából

Dr. Zsíros Sándorné koordinál-
ta a nyelvi tábor szervezését

Mint azt már egy korábbi számunkban körbejártuk, az egész életen át tartó tanulás elve szerint az ismereteink bővítése
során a formális, avagy strukturált, irányított tanulás keretei között megszerzett tudás mellett jelentős szerepe van a
nonformális és informális módon szerzett ismereteknek is. A Tanulás–fejlődés–életesély a Sajó völgyében elnevezésű
projekt ennek a két tudásfajtának a kombinálásával hivatott hasznosítható tudást adni a projektben résztvevő tanulók
kezébe. A projekt egyik zárórendezvényére a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola falai közt került sor. Ennek a
rendezvénynek az alkalmából az iskola igazgatójával, Szántai Ibolyával beszélgettünk, aki megosztotta gondolatait,
tapasztalatait az elmúlt időszakban végbemenő munkáról. Szavaiból megtudtam: az iskolában a pályázat másfél éve alatt
négy programelem valósult meg. Az egyik elem a kézműves szakkör volt, amelynek célja a cigány néphagyományok
felélesztése, a hagyományok továbbörökítése volt. Életvezetési ismereteket is lehetett tanulni, heti rendszerességgel
folytak táncfoglalkozások, valamint az érdeklődők megismerkedhettek a cigány folklórral, annak őrzésével is. Az
igazgatónő véleménye szerint a tanulók nagyon örültek ezeknek a programoknak, lehetőségeknek, amiben önmagukat
próbálhatták ki, és fejleszthették saját kreativitásukat. Bár a program kicsit sután, bizonytalanul indult, de idővel aztán
egyre erőteljesebb emelkedést mutatott, egyre többen érdeklődtek az adott lehetőségek iránt. Az iskola minden diákját
megpróbálták bevonni a foglalkozásokba, aminek meg is lett a kellő eredménye. A projektzáró rendezvényen résztvevők
megtekinthették a tanulók műsorát, kiállításait, amiből tisztán kiszűrődött, hogy ez a másfél év milyen hasznos
ismeretekkel vértezte fel a diákokat.

B.M.

Tanulás� fejl�dés� életesély a Sajó völgyében

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális alap társfinanszírozásával valósult meg.
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A fa új életre kel
Portré: Vadnay Lajosné

Tisztelt Olvasóink közül bizo-
nyára csak keveseknek adatott
meg, hogy részesei lehessenek
ennek a varázslatnak, emiatt
úgy gondoltam, hogy lapunk
hasábjain megpróbálok a lehe-
tetlenre vállalkozni: megis-
mertetni önökkel is az alkotá-
sokat, s nem utolsósorban a
készítőjüket. A bemutatón
olyan kompozíciókat láthat-
tunk, amelyek önmaguk su-
gallják a kérdést, hogy mi is ez
a tevékenység: hobbi, szakma,
kézművesipar, iparművészet
vagy valami egészen más?
- Ön szerint van egyértelmű
válasz a felvetett kérdésre?
- Számomra a felsoroltak kö-
zül mindegyik egy kicsit, a vi-
rágaimat iparművészeti alko-
tásként bírálta el a zsűri.
- Arra talán könnyebb vála-
szolnia, hogy hogyan is kez-
dődött.
- Emiatt néhány évtizedet
vissza kell lépnünk az időben.

Már egészen kisgyerekko-
romban, miközben jártuk a
természetet, az erdők és fák
szerelmesévé váltam édes-
apám mellett. Ő egy nyugha-
tatlan újító és ezermester volt,
utolérhetetlen kézügyesség-
gel, kreativitással. A Hámori-
tónál, pecázás közben, hogy
jobban múlassa az időt, favi-
rág készítésével foglalatosko-
dott. Egy idő után a szórako-
zásból komoly elfoglaltság,
édesapámból pedig idegenfor-
galmi látvány lett Lillafüre-
den.
- Az természetes, ha egy hölgy
szereti az élő virágokat. Ho-
gyan lesz mégis virágkötő he-
lyett favirágkészítő?
- A hosszúra nyúlt gyermek-
nevelési évek után valamiféle
kitörési utat kellett keresnem,
amellett édesapánk örökségét
bűn lett volna veszni hagyni,
no, meg volt is hozzá némi
kézügyességem. Hosszú, szen-
vedésekkel teli évek következ-
tek, sok kazán számára gyár-
tott virág elkészítése meglehe-
tősen kemény tanulópénz
volt. Ám az utamat kijelölte az
élmény, amit akkor kaptam,
amikor utolsó évét édesapám-
mal töltöttem kedvelt virágai
között.
- Be kell vallanom, eddig még
én sem láttam ilyen virágokat.
Lehet egyáltalán valahol
hasonlóval találkozni?
- Külföldön nem tudok róla,
hogy lenne ilyen, ezért is na-
gyon népszerű a turisták köré-
ben. Itthon foglalkoznak vala-
mi hasonlóval néhányan –
mutat egy tanulmányt, fény-

Május közepén a Lévay József Városi Könyvtár Tavaszi
könyvtári napok címmel egyhetes, színes programot
szervezett. A sok érdekes esemény egyikén egy favirág-
készítő kézműves bemutatóban is gyönyörködhettek a
gyerekek, ahol Vadnay Lajosné a szemük láttára vará-
zsolt olyan csodát, amitől tapintani lehetett a teremben
a csendet. A fiatalok hangja szinte elakadt, csak a sze-
mük kerekedett egyre nagyobbra, s talán maguk sem
emlékeznek arra, hogy mikor lehettek utoljára ennyire
fegyelmezettek.

képekkel. Ez alapján azt gon-
dolom, hogy egyértelműen el-
dönthető a kérdés.
- Ez tipikusan Makó esete
Jeruzsálemmel. Mi az igazi
jellemzője, különlegessége
ezeknek a virágoknak?
- A negyvenöt fajta virágnak,
ami a kezem alól kikerül, az
adja a különlegességét, hogy
egyetlen darab puha fából –
például a fűzből - , úgyneve-
zett „pásztorlegyező” techni-
kával, bárminemű ragasztás
vagy tűzés nélkül készülnek.
- Úgy tudom, hogy van a sok
között egy, ami a különleges-
ségek közül is kiemelkedik.
- Ez a dália, amit édesapám
azért kísérletezett ki, hogy a
kirándulók ne csak csodálhas-
sák, hanem magukkal is tud-
ják vinni. Ezt hazavihetjük
egy üveg vagy műanyag po-
hárban, s otthon egy élő zöld
vesszőre tűzhetjük. Amikor
vízzel körbepermetezzük, a
virág a mi és a megajándéko-
zottunk szeme láttára nyílik
ki, kel új életre, ami különle-
ges élményt jelent.
- Engem a formák mellett a
színek is elvarázsoltak. Ho-
gyan kapják meg az élethű
színüket az elkészült virágok?
Hogyan lehet megóvni őket az
időtől, hogy minél tovább

gyönyörködhessünk bennük?
- Sokféle természetes színe-
zékkel próbálkoztunk, én vé-
gül az egyszerű vízfestéknél
maradtam. Ennek oka, hogy
ezzel egyszerű átfesteni, mert
az ápolástól függően néhány
év után fel kell frissíteni a vi-
rág színeit. Ezek a virágok is
élnek, kis odafigyeléssel to-
vább az igaziaknál.
- Ön az édesapjától örökölte
ezt az érdeklődést. Lesz, aki-
nek ön adhatja majd egyszer
tovább?
- Most úgy tűnik, hogy a leg-
nagyobb fiam érdeklődik,
ügyesen készít kompozíció-
kat. Hogy türelme, kitartása
lesz-e, azt majd a jövő eldönti.
Remélem, nem szakad meg a
családi hagyomány!
- Úgy gondolom, van az a
hely, ahol az ilyen kreatív öt-
letekkel vagyonokat lehetne
keresni. Félek, hogy ez önt
nem „fenyegeti”.
- Itthon, csupán ebből, nehe-
zen lehetne megélni, csak lé-
lektelen robot árán, elvesztve
az alkotás örömét. Már való-
ban volt külföldről is ajánla-
tom, de mit kezdjek vele, ha
így szólt: először indítsunk
négyezer darabbal… A sok-
éves munka (a faragás bizony a
kezeimet is alaposan igénybe

Vadnay Lajosné kezében
új életre kel a fa

Egy csokorra való alkotás a könyvtárban szervezett kiállításon
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veszi) nem múlt el rajtam sem
nyomtalanul. Kiállításokra,
bemutatókra azért határain-
kon túlra is szívesen elmen-
nék, egyszer már nagyon közel
voltam hozzá, és erről a mai
napig sem mondtam le.
Búcsúzóul panaszkodik még
egy kicsit, hogy megszűnt az

eddigi adókedvezmény, ami a
kézműveseknek segített vala-
melyest a talpon maradásban.
A mostani elvonás mintha
egyre inkább sarc lenne a mér-
téke miatt, s a hangzatos nyi-
latkozatok ellenére ez veszé-
lyezteti a hasonló kisvállalko-
zások létét. Megköszönve a

beszélgetést azon gondolko-
dom, hogy mennyi ember
mellett megyünk el nap mint
nap, akikről nem tudjuk, hogy
milyen tehetséggel, képessé-
gekkel vannak megáldva. Ta-
lán maguk sem gondolkodtak
el azon egy pillanatra sem,
hogy ők nagy áldás hordozói,

csupán teszik a dolgukat, amit
szeretnek, amit tudnak. A mi
dolgunk és felelősségünk min-
dent megtenni azért, hogy ez a
kincs ne menjen veszendőbe,
hogy mindnyájunkat gazda-
gíthasson!

Kiss Barnabás

Gyerekeknek, gyerekekről, gyerekekkel
Dióhéjban a gyermekhét rendezvényeiről

- Milyen apropó alapján lett
többnapos rendezvény a
gyermeknap?
- Városunkban nagyon sok te-
hetséges gyermek és alkotókö-
zösség van. Ezért úgy gondol-
tuk, hogy számukra is adjunk
bemutatkozási lehetőséget,
így a programok többnaposak
lettek. Voltak benne olyanok,
melyek a gyermekek aktív
részvételére épültek, és olya-
nok is, ahol a gondtalan kikap-
csolódás volt a cél.
- A rendezvény elérte a cél-
ját?
- Úgy tapasztaltuk, hogy igen.
A programok látogatottak vol-
tak, a közönség – főleg az új-

donságoknak – nagyon örült.
Így valóban színes, műfajilag
gazdag programot állíthat-
tunk össze a kiállítástól kezd-
ve az óvodások gálaműsorán
és a musical esten át a „népün-
nepély” jellegű szabadtéri ren-
dezvényig.
- A programot nézve úgy lá-
tom, hogy minden nap más
korosztályt szólítottatok
meg.
- A többnapos rendezvény cél-
ja az volt, hogy valóban min-
den gyermekkorosztályt meg-
szólítsunk. A szerdai ovis gá-
lával azt szerettük volna elér-
ni, hogy az óvodák legszínvo-
nalasabb kulturális produk-
cióit láthassa az egész város.
Minden péteri óvoda képvi-
seltette magát, valamint Kon-
dóról és Sajólászlófalváról is
jöttek csoportok. A nézőtéren
pedig legalább négy generáció
ült, az unokáktól kezdve a szü-
lőkön és nagyszülőkön keresz-
tül egészen a dédikig. A csü-
törtöki kiállítás-megnyitó –
kukoricacsuhé bábokból – pe-
dig minden korosztálynak
szólt. A pénteki nap a Városi
Musical Stúdió tagjai, az álta-
lános iskolások, a kiskama-
szok programja volt. A sok
munka meghozta gyümölcsét,
önálló estet adtak, melyben a
színjátszó csoport is részt vett.

1950 óta ünnepeljük Magyarországon és így városunk-
ban is május utolsó vasárnapján a nemzetközi gyermek-
napot. Ezen a napon minden a gyerekekről szól, és min-
den értük történik. Sajószentpéteren évek óta hagyo-
mányos forgatókönyv alapján zajlanak a rendezvények,
de ebben az évben valami más, valami új történt, erről
beszélgetünk Sajó Attilával, az MSK igazgatójával.

Nagyon tehetségesek ezek a
fiatalok! Sok ügyes szólóéne-
kes is van közöttük! A műsor
záró- s egyben címadó dala, a
„Zene az kell!” musical volt,
mely sok könnyet csalt a sze-
mekbe.

- Ha jól tudom, a hagyomá-
nyos gyermeknapi program
se maradt el.
- Figyelembe vettük azt, hogy
a pünkösdi ünnepek miatt na-
gyon sok családnak van saját
programja pünkösd vasárnap
és hétfőn, így az eddigi vasár-
napi szabadtéri programot
szombatra tettük át. A szom-
bati nap újra minden korosz-
tálynak szólt, hisz ekkor volt a
szabadtéri gyermeknapi ka-
valkád, ahol talán az aszfalt-
rajzversenynek és a játékos
akadályversenynek volt a leg-
nagyobb sikere. Meg persze a
sok-sok palacsintának, melyet
meglepetésként az MSK mun-
katársai sütöttek a gyerekek
legnagyobb örömére!
- Milyen volt a programok lá-
togatottsága?
- A látogatottsággal elégedet-
tek voltunk. Az ovis gálán fel-
lépett több mint 200 gyerek, a
nézőtéren pedig mintegy há-

romszázan ültek, a csütörtöki
kiállításmegnyitón – melyen
műsor is volt – mintegy 50 fő
vett részt, de a tárlatot több
százan látták már. A musical-
esten körülbelül száz néző
volt, míg szombaton egész nap
szintén több százan fordultak
meg a programokon.
- Melyik volt a legsikeresebb
rendezvény?
- Természetesen a szervezők-
nek minden program kedves,
de talán a legemlékezetesebb
perceket az Ovis parádén, va-
gyis az óvodások kulturális
gálaműsorán éltük meg!
Nagyszerű érzés volt látni a
fellépésre váró gyerekek izgal-
mát, majd felszabadult játékát
a színpadon, és persze a sok
csillogó szempárt a nézőtéren!

Románné

Egész nap ugrálóvár várta
a kicsiket

Rendkívül népszerű volt a
gyermekek körében a fegyver-

és védőruha-bemutató

Talán a jövő mentőtisztje ül
az esetkocsi volánjánál
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rkérdésk
Ön miként hasznosítaná

a városban megüresedő épületeket?

- Nagyon sokan kerültek hi-
telcsapdába lakásvásárlásnál
vagy akár másfajta banki ügy-
leteknél, közülük sokan fize-
tésképtelenek és kilakoltatják
őket. Biztosan vannak ilyenek
Sajószentpéteren is, számukra
egy megszűnt iskola épületét
át lehetne alakítani szociális
bérházzá. Sok elszegényedett,
reményvesztett emberen le-
hetne így segíteni, gondolok
itt az egyre növekvő számú
hajléktalanra is. Nagyon sok
errefelé a munkanélküli, az
árak naponta emelkednek,
családok megélhetése forog
veszélyben, akiket egy átme-
neti krízishelyzetben lehetne
így támogatni. Egyik gyerme-
kem például hiába keres hó-
napok óta munkahelyet, nem
tud elhelyezkedni, ezért a
nyugdíjamból segítem. Nincs
azonban támogatója mind-
egyik rászorulónak.

- Idáig is voltak jó ötletek az
önkormányzatnál, elég krea-
tívnak tartom azt a csapatot,

hogy kitalálják a megoldást.
Terjednek olyan hírek, hogy a
Lévay iskolát kínai befektető
vásárolja meg varrodának,

ami több szempontból is jó
lenne a helybelieknek. Terem-
tődne munkahely, és némi
pénzhez jutna a város. Mivel
több üres önkormányzati épü-
let van, egyiket szociális bérla-
kások céljára lehetne haszno-
sítani. Nem tudom, szükségla-
kásokkal hogy állunk, de az el-
múlt évek árvizei arra figyel-
meztettek, hogy esetenként
akár nagyobb létszám elhelye-
zését is biztosítani kell. Aztán
még nem beszéltünk a hajlék-
talan kérdésről, mert úgy tű-
nik, egyre több ember kerül az
utcára, akiken társadalmi
összefogással kellene segíteni,
akár hajléktalanszálló működ-
tetésével.

- Egy idősek klubja van
Szentpéteren, ami sokunk szá-
mára a nagy távolság miatt
nem érhető el. Jó lenne vala-
melyik üres épületben másik
ilyen intézményt kialakítani,

ahol a hasonló korú ismerő-
seinkkel napi szinten el tud-
nánk beszélgetni, és jobban
telnének a napok, mint a ma-
gányban. Másik hasznosítási
formát a lakásokká történő át-

alakításban látom. A fiatal há-
zasok a jelenlegi kereseti vi-
szonyok mellett teljesen esély-
telenek arra, hogy önálló la-
kást tudjanak maguknak vásá-
rolni. Már működik néhány
helyen olyan konstrukció,
ahol ezeknek a pároknak el
kell fogadniuk egyfajta taka-
rékossági feltételrendszert,
majd akár 5-10 évig kedvez-
ményesen lakhatnak azokban
a lakásokban. A kötelezően
előírt megtakarításból pedig
összegyűlhet annyi pénzük,
hogy idővel saját lakást tudja-
nak vásárolni. Köztudott,
hogy a megnyirbált költségve-
tésből nehéz gazdálkodni, de
talán akad ilyen ötletre pályá-
zati lehetőség.

- Először is piacképes álla-
potba kell hozni az épületeket,
utána lenne érdemes meghir-

detni értékesítésre. Ezek az in-
gatlanok folyamatosan romla-

nak, őrzésük sokba kerül. El-
sődleges cél inkább a bérbe-
adás legyen, mert ha eladják,
azzal csökken a város vagyona,
a pénz pedig biztosan elfogy.
Lényeges lenne, hogy az épü-
letek bevételt hozzanak, már-
pedig erre csak nagyon vonzó
árak mellett van lehetőség.
Konkrét ötletem most nincs a
hasznosításra, mert új cégek
mostanában nem telepednek a
térségünkbe, akik pedig még
működnek, ebben a gazdasági
válságban nem terveznek
üzembővítést.

- Attól tartok, az ingatlan-
hasznosítás mostanában na-
gyon nehéz kérdés, ismerve az
ország és az emberek anyagi
helyzetét. Sorra zárnak be az
üzletek, a még működők is
jelentős forgalomcsökkenés-
ről panaszkodnak. A legna-
gyobb baj az, hogy nem látszik
a folyamat vége, hiszen egye-
lőre csak az egyre növekvő inf-
lációt érezzük. Nem tudom,

Éber Istvánné

Kardos Gábor

Molnár Miklósné

Bencs Gábor

Holczer Károly
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milyen pályázati lehetőségek
vannak mostanában, de a ko-
rábbi években néhány város-
ban úgynevezett inkubátorhá-
zat építettek, ahol induló és

már működő vállalkozások
kaptak kedvezményesen üz-
lethelyiségeket. Az egyik isko-
lát talán ilyen célra át lehetne
alakítani, és így kialakulna
egy üzletház, ahol egy helyen
sok mindent meg lehetne vá-
sárolni.

- A mai világban már a bankok
is panaszkodnak, hogy kevés a
pénzük, ezért nem egyszerű
befektetőket találni ebben az
északkeleti régióban. A kö-
zelmúltban elromlott a por-
szívónk, és Miskolcra kellett
utazni emiatt. Akkor elgon-
dolkoztam azon, hogy miért
nincs a városunkban egy plá-
zaszerű üzletközpont, ahol
sok minden kapható. Ezért, ha

van rá lehetőség, valamelyik
iskolát át lehetne alakítani
ilyen célra. Lehetne abban ru-
hanemű, műszaki cikk,
gyógyszertár, élelmiszer vagy
másfajta profil is, amire az em-
bereknek szükségük van. Lé-
nyeg, hogy keresni kell a be-
fektetőt akár egyéni kapcsola-
tokon keresztül is, mert ma-
guktól nem fognak idejönni.

- Elsődleges szempont a
munkahelyteremtés legyen,
mert amióta nincs üveggyár és
bánya, érezhető a fiatalok el-
vándorlása a városból. Ott áll-
nak üresen az infrastruktúrá-
val teljes mértékben ellátott
épületek kihasználatlanul,
amelyekben el tudnék képzel-
ni varrodát, összeszerelő üze-
met vagy bármi mást, ahol
dolgozni lehet. Akár a közel-
múltban az országba települt
autógyárakba is lehetne itt ké-
szült alkatrészt szállítani, ha
egy velük kapcsolatban álló
vállalkozó, egy beszállító
Szentpéterre hozná egyik
gyártórészlegét. Lényeg, hogy
befektetőt kell keresni, kínál-
ni számára a lehetőségeket,
mert talán még lenne elég
szakember a munkákhoz.

- Fiatalok házának a kialakí-
tását látnám elsősorban meg-
oldásként, ahová újdonsült
házasoknak vagy bizonyítot-
tan élettársi kapcsolatban élő

pároknak lehetne lakhatási le-
hetőséget kínálni. Itt nem csu-
pán Sajószentpéterben gon-
dolkodnék, mert közel van
Miskolc és Kazincbarcika is,
és akik jelenleg nem tudnak

önállóan lakást venni, és sze-
retnének önálló életet, bizto-
san igényelnék ezt a lehetősé-
get. Ez valamelyik iskolaépü-
letből megoldható lenne. Üre-
sen áll az egykor idősek klub-
jaként funkcionáló épület is,
ami egy területen van a szociá-
lis otthonnal. Mivel tudomá-
som szerint folyamatosan so-
kan várnak az otthonba kerü-
lésre, az üres épülettel lehetne
bővíteni ezt az ellátási formát.
Ha sokba kerülne, vagy nem
adnak állami támogatást a bő-
vítésre, illetve a működésre,
akkor emeltszintű, önköltsé-
ges formában lehetne ugyan-
azt megcsinálni. Fizetni kel-
lene egy bizonyos összeget a
bekerülésért, ahogyan sok
más helyen csinálják, majd a
nyugdíj egy meghatározott ré-
széből biztosítható lenne a

fenntartás. Így még néhány új
munkahelyet is lehetne te-
remteni.

- Számomra különösen nem
egyszerű ez a kérdés, hiszen 43
éven keresztül ingáztam mis-
kolci munkahelyemre, mert
helyben épületgépészként
nem találtam munkát. Sajnos,
mostanában azt látjuk, hogy
mélypont közelébe süllyedt az
ország, ahonnan nem látszik a
kiút. A nagyüzemek bezárása
óta városunk és a térség is fo-
lyamatosan lefelé épül, min-

denki nyakig úszik az adós-
ságban, ideértve az önkor-
mányzatokat is. Márpedig
ilyen körülmények között ne-
héz idecsalogatni a tőkét.
Drukkolok azért, hogy megcá-
foljanak, és tudják hasznosí-
tani a szóban forgó értékes in-
gatlanokat, mert ez lenne a vá-
ros érdeke.

Kovács

Rácz Béla

Lévai György

Sándor Attila

Szuromi Lajos

Lángos-különlegességek
széles választékával

várjuk Önöket!

Újdonság:
fűszerezett csirkemellel

töltött lángos

A PARASZNYAI ELÁGAZÁSNÁL

„Lángos csak frissen sütve”



Ahogyan beültem a kocsiba, és döcögve elindultam a
sajószentpéteri Új-tó felé, hogy elkészítsem szokásossá
vált nyári riportomat Halász Zoltánnal, az Észak-magya-
rországi Horgász Egyesület sajószentpéteri csoportve-
zetőjével, eszembe jutottak az év első horgászattal töltött
napjai. A péteri bányatavak közül a 2-es számún olvadt
legelőször a vastag jégtakaró, és a víz kissé szilánkosan,
hideg fogakkal tarkítva vetette ránk első mosolyát. Egy
unalmas tél után ez a halovány mosoly azonban egy igazi
horgász számára többet ér mindennél! Talán egy-két
szép kapást leszámítva.
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Miközben Bájer kolléga Ha-
lász úrhoz igyekezett a sajó-
szentpéteri Új-tóra, jómagam
a polgármesteri hivatalt vet-
tem célba, hiszen polgármes-
terünk egyben az Észak-ma-
gyarországi Horgász Egyesü-
let elnöke is, így nála jobban
senki nem tudja, mi volt a cél-
juk a péteri bányatavak, illetve
az Új-tó rendbetételével, a sza-
lonnasütők, valamint a fedett
esőbeállók kihelyezésével.
„Egy szisztematikusan felépí-
tett folyamat részét képezik az
Ön által említett munkálatok.
A sajószentpéteri halőrök
(Halász Zoltán irányításával)

évek óta azon fáradoznak,
hogy egy családbarát pihenő-
parkot hozzanak létre az Új-
tó, illetve a bányatavak kör-
nyékén, ahol nem csupán a
helyi, valamint a környékbeli
horgászok hódolhatnak szen-
vedélyüknek, hanem vala-
mennyi sajószentpéteri család
eltölthet néhány kellemes
órát, akár egy-két napot is. Az
elvégzett tereprendezéshez és
egyéb feladatokhoz a forrást az
Észak-magyarországi Horgász
Egyesület biztosította, a két-
kezi munkát azonban a sajó-
szentpéteri csoport tagjai vé-
gezték, amit ezúton is köszö-

nök nekik! Sajnos tudom, a
számlák és a sárga csekkek be-
fizetése után nem marad már
annyi pénz a családi kasszá-
ban, hogy akár egy rövidebb
kirándulásra elvigyék a szülők
a gyerekeket, éppen ezért igye-
keztünk a péteri tavak környe-
zetét úgy kialakítani, hogy a
szabadidő eltöltéséhez ideális
legyen. Fontos kihangsúlyoz-
ni, hogy nemcsak az egyesület
tagjai vehetik igénybe a sza-
lonnasütőket, valamint az eső-
beállókat, hanem bárki, aki
szeretne egy kicsit kikapcso-
lódni, a szabadban főzni, és
fontosnak tartja a természetes

környezet, illetve a tereptár-
gyak állagmegóvását. Az el-
lenőreink (akik szoros kapcso-
latban állnak a rendőrséggel) a
nap 24 órájában kinn vannak a
területen, ezzel is növelve a
kilátogatók biztonságérzetét,
ugyanakkor drákói szigorral
csapnak le az orvhorgászokra,
a szemetelőkre és a rongálók-
ra; szerencsére ez utóbbi kate-
góriába tartozókat sikerült tel-
jesen kiszorítani a péteri tavak
környékéről, s a rapsicok is
egyre inkább elkerülik ezt a
környéket” – mondta dr.
Faragó Péter.

S.B.

Családbarát pihenőpark

Tó-túra

A gondolataimat és a monoton
vezetést egy tarka fácánkakas
szakította félbe, ami átiramo-
dott az autó előtt. Lassan meg-
érkeztem. Ez már a természet,
a jól megszokott hepehupás
földutakkal, a zsongó élővilág-
gal és a jó öreg légmozgás által
feszített víztükörrel, úgy a la
nature! A tópart nyugodt volt.
A horgászoknak most be kel-
lett érniük a város elején talál-
ható három tó valamelyikével,
ugyanis az Új-tó le volt zárva
az éves horgászversenyt meg-
előző telepítés miatt. Csak az
ellenőrlak tájékáról hallat-
szott némi zaj.
- Mindig akad valami munka!-
mondta Halász úr, miután a
köszönést követően rákérdez-
tem, hogy min szorgoskodnak
éppen. A szép környezetet,
amiből egyre nagyobb mér-
tékben kiszorul a szemét és a
burjánzó gaz látványa, való-

ban rendben kell tartani.
Emellett a munka mellett pár
új esőbeállót is létesítettek a
tóparton, és az ellenőrlak is ki-
növi lassacskán a bódé titu-
lust. A három kavicsbánya ta-
von ennél is szembeötlőbb a
változás. Télen megtörtént a
partszéli fák ritkítása is. Ha
bárki is azt gondolná, hogy ez-
zel a folyamattal az volt a célja
a vezetésnek, hogy minden ár-
nyékot eltávolítsanak a tó szé-
léről, vagy napszúrásba haj-
szolják a pecázókat a GYÓMI
betegforgalmának növelése
érdekében, azt el kell keseríte-
nem. A fák egy szelekciós fo-
lyamat kényszerű áldozatai
lettek, a vízminőség megóvása
érdekében. Magyarul azok a
fák, amik levelükkel, termé-
sükkel vagy virágukkal szeny-
nyezték, rontották a vizet, ki-
vágásra kerültek. Az első és a
második tó közötti dombos

rész elhordása is megkezdő-
dött tavasszal, aminek a célja a
jobb beláthatóság és a rende-
zett terep kialakítása. Bár ezek
a munkálatok ideiglenesen
befejeződtek, azért Halász úr
nem mond le további tervei-
ről. Ennek ékes bizonyítéka a
nyolc esőbeálló a tavak partjá-
tól kicsit messzebb felállítva,
és a szalonnasütők létesítése.
Ezek a kényelmi, és valljuk be,
a kényes szemeknek is jóté-
kony tárgyak nemcsak a hor-
gászok kedvéért kerültek ide.
A vezetés szeretne egy barátsá-
gos, családbarát pihenőparkot

kreálni a három tó környéké-
ből. Ez eddig is rengeteg mun-
kával járt, és az eredmény
szembeötlő: kutyát sétáltató
állatbarátok, piknikező, napo-
zó családok, a parton csatan-
goló természetrajongók és a
bodegák árnyékában kártyázó
nyugdíjasok gazdagítják a tó
faunáját. Egyedül az úszni vá-
gyók nem találják meg a szá-
mításukat itt, hiszen a bekötő-
út végén álló tábla nagy betű-
vel hirdeti: FÜRÖDNI TI-
LOS! Egyébként ezt és a többi
táblát másoknak sem árt tüze-
tesebben elolvasniuk, hiszen a

Halász úr mögött az egyik új esőbeálló látható
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friss tudnivalókat, tiltásokat,
tilalmakat, felhívásokat min-
dig meg lehet találni rajtuk.
Ám mégsem a táblák figyel-
men kívül hagyása a legna-
gyobb gond.
A szemetelők és a rapsicok
okozzák a legtöbb feladatot a
vizeken, bár ők is egyre korlá-
tozottabb számban vannak je-
len. Az ellenük való harcban a
folyamatos jelenlét és a követ-
kezetes szigor segíti leginkább
az ellenőröket. Akit szemete-

lésen kapnak, az akár bírságra
is számíthat, akit pedig a hor-
gászati törvények megsérté-
sén érnek, az vétségétől füg-
gően súlyosabb büntetést is
kaphat. A rend fenntartásában
egyébiránt mind a sajószent-
péteri, mind az edelényi
rendőrök hathatós segítségét
élvezik az ellenőrök.
Sokak értetlenkednek, hogy
miért nincs kirakva szemetes-
zsák, konténer vagy egyéb sze-
métgyűjtő. A válasz egyszerű:

a saját szemetét mindenkinek
magának kell összegyűjtenie
és elvinnie a tó környékéről,
hiszen a tóhoz nem járnak be
szemeteskocsik elszállítani a
hulladékot. A vasúti átjárót
követő bevezető földút sze-
méttengerével sajnos még
mindig nem tudtak mit kez-
deni, pedig ötletek arra is vol-
tak.
Mindezek mellett legfonto-
sabb feladatának Halász úr
természetesen a haltelepítést,

a halszaporítást és egy bőséges
halállomány kinevelését te-
kinti az óvott nádasok szálai és
a beültetett tavirózsák levelei
között. Reméljük, ezeket a cé-
lokat ő, a lelkes ellenőrgárda,
az önkéntes segítők, a felelős-
ségük tudatára ébredő horgá-
szok és a tó minden látogatója
a közös munkálkodásukkal
maradéktalanul el fogják érni!

Bájer M.

Az óvodák nyári nyitva tartásáról és egyéb fontos tudni-
valókról Székelyné Drahos Mária, a Sajószentéteri Köz-
ponti Napközi Otthonos Óvoda vezetője tájékoztatta la-
punkat.

Óvodai tudnivalók nyárra

„Mint minden évben az óvoda
is évzáró ünnepséggel és balla-
gással fejezi be a tanévet. Ter-
mészetesen ez nem azt jelenti,
hogy az intézmény bezárja a
kapuit nyárra. Igaz, a létszám
ekkor már kevesebb lesz, mi-
vel az iskolába készülő nagyok
nem szívesen járnak, örülnek
a szabad délutánoknak. Az
óvodában maradt gyermekek
viszont kötetlen formában
élvezik a nyári programokat.
Mint a korábbi években, a dol-
gozó szülők számára most is

adott a lehetőség gyermekeik
óvodai elhelyezésére. A nyár
folyamán mindig egy ügyele-
tes óvoda üzemel majd úgy,
hogy a nagytakarítási, karban-
tartási munkálatokat is el le-
hessen végezni. Tudom, sok
szülő félve viszi gyermekét
egy másik intézménybe, pedig
az ovisok élvezik az új környe-
zetet, szívesen ismerkednek
egymással, szeretnek együtt
játszani és szeptemberben
örömmel mesélnek a nyári él-
ményeikről. Egyébként a szü-

lők a nyári óvodai ellátás
igénybevételét már a tanév vé-
gétől írásban jelezhették a cso-
port óvodapedagógusainak.
Minden gyermeket el tudunk
helyezni, illetve szívesen fo-
gadjuk őket. Biztosított szá-
mukra a folyamatos napirend,
a benti és szabadtéri játék, va-
lamint a minőségi étkezés. Ar-
ról is tájékoztatom a Krónika
olvasóit, hogy a gyermekek
beiratkozása megtörtént: 13
csoportban jelenleg 374 gyer-
meket helyezünk el (ez min-
dig változó), egy-egy csoport-
ba 28-29 gyermek nyer felvé-
telt, mint a számok mutatják,
az óvodások létszáma is csök-
ken. Ez indokolja, hogy a Bá-
nyász Utcai Tagóvoda épülete
bezárásra kerül, de az itt ma-
radt gyermekek a szülőkkel
egyeztetve kerülnek elhelye-
zésre másik óvodába. Szóban
vagy írásban értesültek a szá-
mukra kijelölt óvodáról. Vé-

gül pedig egy örömteli hírt is
szeretnék megosztani az olva-
sókkal: a megújult SKNOÓ
Harica úti épületének átadása
(a projekt zárásként) augusz-
tus végén lesz majd, s egyben
ez lesz a tanévnyitó ünnepség
is. A gyermekek, a szülők és a
lakosság is időben értesül az
eseményről a megszokott hír-
csatornákon keresztül” –
mondta a SKNOÓ vezetője
lapunknak.

Az óvodák nyári nyitva
tartása
A Semmelweis Utcai Tagóvo-
da 2012. 07. 01-től 2012. 07.31-
ig zárva tart.
Ügyeletes: Móra Ferenc Utcai
Tagóvoda.

A Móra Ferenc Utcai Tagóvo-
da 2012. 08.01-től 2012. 08.31-
ig zárva tart.
Ügyeletes: Semmelweis Utcai
Tagóvoda.

FŰNYÍRÓK, SZEGÉLYNYÍRÓK, DAMILOK
10% KEDVEZMÉNNYEL
A-Z-ig minden, ami egy gazdaboltban kapható.

FŰNYÍRÓK, SZEGÉLYNYÍRÓK, DAMILOK
10% KEDVEZMÉNNYEL
A-Z-ig minden, ami egy gazdaboltban kapható.

FŰNYÍRÓK, SZEGÉLYNYÍRÓK, DAMILOK
10% KEDVEZMÉNNYEL
A-Z-ig minden, ami egy gazdaboltban kapható.

Szinte rá sem lehet ismerni a
SKNOÓ Harica utcai épületére
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Ismét jól szerepeltek ifjúsági sportolóink
Május 18-a és 20-a között a
cseh Sternberkben került sor a
XI. Testvérvárosok Ifjúsági
Sporttalálkozójára. Sajószent-
péter városát 40 fiatal képvi-
selte, akik 6 sportágban mér-
ték össze tudásukat. A hajnali
indulást hosszú, fárasztó uta-
zás követte. A szállás elfoglalá-
sa után (késő délután) a stern-
berki sportcsarnokban a fal-
mászók versenyével kezdő-
dött a küzdelemsorozat. A fal-
mászókat a házigazdák is csak
nagy nehézségek árán tudták
legyőzni. Az első versenyszám
után került sor az estebédre,
melyet a sportcsarnokban a
floorball követett. Jóllakottan,
fáradtan, de annál nagyobb el-
szántsággal vetették bele a fi-
úk és lányok magukat életük
első nagypályás floorball ver-
senyébe. Igazolt floorball játé-
kosokkal szemben, remekül
helytállva a negyedik helyen
végeztek. Késő este értünk a
szállásra, ahol még átbe-

széltük a másnapi versenyszá-
mokat. Szombat délelőtt az at-
létika-, asztalitenisz- és sakk-
versenyekre került sor a helyi
iskolában. Az atléták rengeteg
egyéni csúccsal lelkendeztet-
ték meg magukat és a felkészí-
tőiket egyaránt. Tudásuk leg-
javát adva az előkelő második
helyen végeztek. A sakkcsapat
szinte lesöpörte az ellenfele-
ket. Minden partit megnyerve
végeztek az első helyen. Aszta-
liteniszben is tisztességesen
helytálltak a gyerekek. Sajnos
a nyert szettek csak a negyedik
helyre voltak elegendőek. Az
ebédet két délutáni csapat-
sportág követte. A lányok röp-
labdában versengtek az iskola
udvarán, ahol tudásuk legja-
vát adva szerepeltek. Itt is
több éve együtt játszó sporto-
lókkal sikerült a versenyt fel-
venniük, a mi gyerekeink a
második félévben kezdtek
csak ismerkedni a röplabdá-
val, és szerveződtek csapattá.

A mérkőzéseket élvezve, egy-
mást biztatva végeztek a ne-
gyedik helyen. A fiúk ezalatt
műfüves pályán a labdarúgó-
stadionban szerepeltek, nem
is akárhogyan! Magabiztosan
verték sorra a lengyel Kobior,
a szlovák Dobsina és a helyiek
csapatait.
A késő esti zárórendezvényen

minden sportág valamennyi
csapata kupával gazdagodott.
Kihirdették az összesített
eredményt is: Sajószentpéter a
2. helyen végzett, megelőzve
Dobsina és Kobior csapatait,
így a küzdelemsorozat a helyi-
ek győzelmével ért véget.

Máthé László

A péteri labdarúgók maximális teljesítményt nyújtottak
Sternberkben

VICTORY GYM
Fitness klub

Sajószentpéter, Sport út 32.

Nyitvatartás:
Tel.: 20/947-7270 web: www.victorygym.uw.hu

Szolgáltatásaink:
- Testépítés - Fitness

- Személyi edzés
- Alakformáló csoportos torna

(Tel.: 70/623-8876)
- Infraszauna

Hétfo-Péntek: 08.00-21.00 Szombat: 09.00-15.00˝

- Táplálékkiegészítok˝

Profém Kft.

SzaküzletFŰTÉS-MESTER
Sajószentpéter, Kossuth út 145. Tel: 48/820-711

email: futesmester@gmail.com
Sajószentpéter, Kossuth út 145. Tel: 48/820-711

email: futesmester@gmail.com
Sajószentpéter, Kossuth út 145. Tel: 48/820-711

email: futesmester@gmail.com

Víz, Gáz, Fűtés szerelvények, csövek, fittingekVíz, Gáz, Fűtés szerelvények, csövek, fittingek
Kazánok, vízmelegítők, napkollektorokKazánok, vízmelegítők, napkollektorok

Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolár rendszerek bevezető áron!

Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolár rendszerek bevezető áron!

Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolár rendszerek bevezető áron!

Nézzen be hozzánk!Nézzen be hozzánk!
Tanácsadás, tervezés, kivitelezés, hitel- és pályázati ügyintézés!Tanácsadás, tervezés, kivitelezés, hitel- és pályázati ügyintézés!

Kivitelezőknek, szerződéses kedvezmények!Kivitelezőknek, szerződéses kedvezmények!
Nyitva: H-P 7:30 - 16:30 Szo: 8:00 - 12:00Nyitva: H-P 7:30 - 16:30 Szo: 8:00 - 12:00

AJTÓ, ABLAK, REDŐNY, RELUXA
NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM & ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

GYÁRTÁS - SZERELÉS - JAVÍTÁS

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLATKÉSZÍTÉS

MINDEN TERMÉKET 2-7 ÉV GARACIÁVAL SZERELÜNK!
(A POSTÁVAL SZEMBEN LÉVŐ UTCÁBAN)

TEL.: 48-407-166

BEMUTATÓTEREM:

SAJÓSZENTPÉTER, KOSSUTH ÚT 156.
www.thermo.mzy.hu

06-20-3550-920és

Az akció 2012. június 30-ig érvényes!

8 kamrás ablak 7 kamrás áráért!
7 kamrás ablak 6 kamrás áráért!

AKCIÓS KEDVEZMÉNY: 40-50%
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Vízszintes: 1. Hagyományos június végi esemény
Sajószentpéteren. 10. Barna bőrű nép tagja. 11. Brazil író
(Jorge). 12. A kubikosok szerszáma. 13. A gazdaság egyik
ága. 14. Ady múzsája (Brüll). 15. A rabság jelképe. 16. Téli
csapadék. 17. Kétéltű állat. 19. A polónium vegyjele. 20.
Bánt. 21. Kopasz. 22. Az Orange mellékfolyója. 24. Attól
lentebbi helyre. 26. Ilyen fülke az alkóv.

Függőleges: 1. Ismeretlen helyre. 2. Szerelem és folyó
jelzője. 3. Finom burnót. 4. Történetíró, teológiai
akadémiai tanár (1882-1951). 5. A nátrium vegyjele. 6.
Japán számítógép márka. 7. A lóláb vége! 8. Arra a helyre.
9. Kárókatona. 15. Jegyzékbe vesz. 18. Véredény. 19. Az
egyik szülő, becézve. 20. Latin só. 21. Sakkvilágbajnok, a
rigai varázsló (Mihail). 23. .. ovo (eleve). 25. Dél-Afrika
autójele.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe
nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére
2012. augusztus 10-éig.
A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter,
Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com,
szentpeterikronika@citromail.hu.

Március havi rejtvényünk helyes megfejtése: Pécsi
Sándor – Kilencven év. Köszönjük Olvasóink akti-
vitását, és minden rejtvénykedvelőt szeretettel várunk
minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban műkö-
dő Rejtvényfejtők klubjába!
A május 31-én megtartott sorsoláson Kubinka József-
nének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyere-
mény átvételéről később értesítjük.
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