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Nemzeti ünnepünkön

A borsodi gyökerekkel rendel-
kező Belga együttes sokak ál-
tal skandált szövege állandó 
szereplője fesztiváloknak, szól 
autórádiókból, zenegépekből 
egyaránt. Mondhatnánk úgy 
is, hogy történelmi hangos-
könyv, kicsit másképp, hiszen 
a kiemelt rész egyik fontos ün-
nepünkről emlékezik meg tö-
mören, kíméletlenül és persze 
a fiatalok számára csomagol-
va. Ám az államalapítás témá-
ját más, idősebb korosztályok 
által is szívesen hallgatott 
szerzők szintén dalba foglal-
ták, mint például Szörényi Le-
vente és Bródy János, akik egy 
egész rockoperát szenteltek 
ennek az históriának. Emel-
lett regék, mondák, jövendö-
lések vették alapul a témát, 
ami aktívan él mind a régi, 
mind a mai kor művészetében. 
Az államalapítás ünnepe, an-
nak modern üzenete mégis 
egy teljesen más formában jut 
el a legtöbb emberhez: az 
augusztus 20-án tartott nem-
zeti ünnepünk formájában.
 Városunk, megőrizve több-
éves hagyományát, idén is iz-
galmas programokkal csalo-

gatta közös ünneplésre a ki-
kapcsolódni vágyókat. Az ál-
lamalapítás ünnepe városunk-
ban egybeesik a búcsúval, így 
színes kirakodóvásárra, édes-
ségek, árusok és játékok tö-
megére, körhintára, óriás-
csúszdára számíthattak az ér-
deklődők. Már délelőttől kéz-

műves játszóház és a Família 
trió interaktív gyermekműso-
ra várta a gyermekes családo-
kat. Később a színpadon a 
Sajógyöngye népdalkör dalai 
repítettek minket a múlt szá-

„Két  i f jú  rokon,  Is tván és  Koppány,
Az egyik darabokban, a másik meg király.
Híres-neves törvénykönyve dicsérte az eszét,
Unokaöccsének meg kiszúratta a szemét.”

zad elejére, esetenként ré-
gebbre is talán. Bár fitnesz 
program nem szerepelt a mű-
sortervben, azért a tömeg-
sportok szerelmesei mégis 
megtalálhatták a számításu-
kat. Fellépett a Hajlika nép-
táncstúdió és a Freedance 
2008 formációs tánccsoport, a 
Hastánc klub, a Família Víga-
dó és a Zsolca táncegyüttes is, 
így aki élőben szerette volna 
lemásolni a gyakorlott moz-
dulatokat, annak nem volt 
más dolga, mint tánccipőt, va-
salt csizmát, esetleg rakott 
szoknyát húzni, és ropni a 
táncot, vagy csak egyszerű láb-
dobbantások, ujjcsettintések 
és csípőtekerések közben fi-
gyelni az előadást. Természe-
tesen az új kenyeret is felszen-
telték az ökumenikus isten-
tisztelet keretein belül, a ha-
gyományoknak megfelelően. 
A folklórelemekben bővelke-
dő programok méltó befejezé-
se volt a Csillag születik tehet-
ségkutató műsor frissen felfe-
dezett csapatának, a Prügyi 
duónak a koncertje. 
Mint azt a cikk elején érzékel-
tetni szerettem volna, sokan 
sokféleképpen méltatják 
hazájukat, annak történelmét. 
Vannak, akik a nemzeti össze-
tartást a hagyományok fel-
élesztésében látják, vannak, 
akik rapdalokban vagy más 
művészeti irányzatokban, de 
egy dolog biztos: aki idén 
Sajószentpéteren kilátogatott

a művelődési ház elé augusz-
tus 20-án, az kellemes hangu-
latban, vidám programokkal 
és jókedvű emberek társaságá-
ban emlékezhetett meg nem-
zetünk legfontosabb ünnepé-
ről.

B.M.Délelőtt kézműves játszóház várta a gyermekeket

Valódi ruhakölteményben 
a hastáncos lányok

A nap zárásaként a Prügyi duó lépett színpadra

A néptáncok kedvelőit 
a Zsolca táncegyüttes 

szórakoztatta

Az új kenyér megszentelését 
Takács Alajos plébános úr 

végezte 
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Gondolatok bányásznap alkalmából
Az elődök hagyományait a ma nemzedékének is őriznie, ápolnia kell!

Néhány éve még természetes 
volt, hogy nagyobb ünnepsé-
gek, megemlékezések nem 
múlhattak el a Sajószentpéteri 
bányász fúvószenekar nélkül. 
A bánya bezárása után – kiegé-
szülve más települések zené-
szeivel – Sajó menti egyesített 
bányász fúvószenekar néven 
még néhány évig működött az 
együttes, de később utánpót-
lás és támogatás híján felosz-
lott, így ezzel egy érték is el-
tűnt a városból. Bár az is igaz, 
hogy napjainkban (az MSK 
közreműködésével és támo-
gatásával) újabb és újabb cso-
portok is alakulnak, amelyek a 

jelenkor kihívásainak és 
trendjeinek felelnek meg, és 
teremtenek új hagyományo-
kat, értékeket.
- Ezt tudva még inkább fel-
merül a kérdés: milyen apro-
pó alapján került megrende-
zésre ez a találkozó?- kérde-
zem Sajó Attilától, az MSK 
igazgatójától.
- Kazincbarcikán több mint 
20 évig működött ez a találko-
zó, de sajnos ez a tradíció ott 
két éve megszakadt. Az idén 
városunk vezetését megkeres-
ték a Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók Szakszervezetétől, 
hogy Sajószentpéter lenne-e 
házigazdája ennek a tradicio-
nális rendezvénynek. Azért is 
esett ránk a választás, mert a 
borsodi bányászat egyik köz-
pontja volt egykor városunk, 
és még ma is aktívan működik 
a helyi bányász nyugdíjas 
klub, illetve sok egykori bá-
nyász család él itt. A kérést a 
városvezetés örömmel fogad-
ta, a pénzügyi feltételeket pe-
dig egy pályázat révén sikerült 
biztosítani. Elkezdődhetett 
tehát a szervezőmunka. Bá-
nyász fúvószenekarokat ke-
restünk meg az országban, de 
sajnos sokan anyagi nehézsé-
gek, a nagy távolság miatt nem 
tudták elvállalni a fellépést. 
Végül 5 zenekar fogadta el a 

Elgondolkodtató és egyszerre múltidéző rendezvény 
részesei lehettek azok, akik részt vettek a Bányász 
Fúvószenekarok Országos Találkozóján, amelyet 
városunk rendezett meg augusztus 18-án. 

meghívásunkat, így főként az 
északi régióból: Gyöngyösről, 
Salgótarjánból, Ózdról, Pere-
cesről és Kazincbarcikáról ér-
keztek a fellépők. Szerencsére 
szép idő volt, így a szabadtérre 
tervezett program teljes egé-
szében megvalósult. A BÉV- 
telepi ABC előtt sorakoztak fel 
a zenekarok és a mazsorettcso-
portok, és innen indultak az 
MSK elé. Az út mentén sokan 
kíváncsian figyelték a felvo-
nulást, sőt, voltak, akik végig-
kísérték a csoportokat. Az 
MSK előtt először egy közös 
koncertet adott az öt zenekar. 
Zeneileg is nagy élmény az, 
amikor majdnem kétszáz 
hangszerből szólalnak meg a 
történelmi indulók, és szívbe-
markolóan szép így hallani a 
Bányászhimnuszt. A közös 
koncert után valamennyi 
együttes külön-külön mutatta 
be műsorát, majd a napot egy 
közös vacsorával zártuk. Más-
nap Parasznyán, Sajóecsegen 
és Miskolc-Tapolcán folytató-

dott a rendezvény, mondanom 
sem kell, ugyanolyan sikerrel, 
mint nálunk.
- Alig telt el két hét, és szinte 
olyan volt, mintha az előző 
rendezvény folytatódott 
volna a városi szintű bá-
nyásznapon. 
- Valóban, a két rendezvény 
egymáshoz közeli időpontban 
került megrendezésre. Azt le-
het mondani, hogy a zenekari 
találkozó megadta az alaphan-
gulatát az emlékezésnek. A ze-
nekari találkozó a hajdani vi-
dám bányásznapokat idézte, 
míg augusztus 31-én az emlé-
kezésé volt a főszerep.
- Milyen program várta a 
résztvevőket?
- Hagyományosan fellépett a 
Perecesi bányász fúvószene-
kar és a Sajógyöngye népdal-
kör, majd dr. Faragó Péter ün-
nepi beszédét követően az em-
lékezés virágait helyezték el az 
egybegyűltek a bányász em-
lékműnél.

Románné

A kétnapos programot 
a sajószentpéteri mazsorettek 

műsora nyitotta

Útközben az MSK felé a gyöngyösi zenekar

Sokan kíváncsiak voltak a zenekarok közös fellépésére

Hagyományos bányásznapi ünnepség az emlékparkban
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„Az Észak-magyarországi Operatív Program („Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése”) 
keretében Sajószentpéter Város Önkormányzata 99,7 millió forintos európai uniós támogatáshoz jutott, minek eredményeként a 
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) Harica utcai épülete teljes egészében megújult, melyet rövidesen birtokba 
vehetnek a csöppségek” - olvasható városunk önkormányzatának sajtóközleményében, amelyben 2012. augusztus 28-ára meghívja az 
érdeklődőket a fenti projektzáró rendezvényére. 

Az óvoda megújulása egy több éve elindult, tervszerű városépítő program egyik állomása, mint ahogyan ezt dr. Faragó Péter 
polgármester a rendezvényt megnyitó beszédében is említette. A tudatosság nyomon követhető, akár szlogenként azt is mondhatnánk, 
hogy „a bölcső(dé)től a sírig”. A már eddig megvalósult beruházások a bölcsődések, óvodások, iskolások szellemi fejlődéséhez 
elengedhetetlen nevelés feltételeit, körülményeit ugyanúgy javítja, mint a felnőtt generáció művelődésének lehetőségeit, vagy az 
időskorúakról való megfelelő szintű egészségügyi és mindennapi gondoskodást. Tulajdonképpen ezek tesznek igazán várossá egy 
települést, és lakhatóból élhetővé egy várost. A munkahelyteremtéshez pedig – bár a régiónkért nem kapkodnak a befektetők – ezek 
nélkül szemernyi esélyünk sem lehetne. 
Az óvodával a személyes kapcsolatom több, mint húsz évre nyúlik vissza, azóta is nap mint nap eljárok előtte, és sajnos együtt 
öregedtünk. Így volt ez a kivitelezés egy éve alatt is, ami a 2011. június 14-i munkaterület átadásával indult, csakhogy amíg ezalatt az 
épület megfiatalodott, én sajnos nem. A történet - mint azt Újvári Andor főépítész projektismertetőjéből megtudhattuk - természetesen 
már korábban, 2010 márciusában kezdődött, amikor városunk önkormányzata pályázatot nyújtott be az intézmény felújítására, 
bővítésére. A támogató döntés 2010. szeptember 21-én született, a szerződéskötés pedig 2010. november 22-én történt. A 
közbeszerzési eljárásban a megvalósításra 75,9 MFt nettó összegben a Jánosik és Társai Kft. adta a nyertes ajánlatot. Az építészetileg 
elavult, szinte kifűthetetlen mezőpanelből készült épület a külső hőszigetelés, a homlokzatok megújulása, a nyílászárók cseréje után ma 
már a korszerű energetikai követelményeknek is megfelel. A belső helyiségek kellemes új színezést és burkolatot kaptak, valamint 
megtörtént az elavult villamos és épületgépészeti rendszer cseréje, korszerűsítése is. Ez az esztétikus megjelenés mellett leginkább a 
város „pénztárcáját” kíméli, hiszen az energiatakarékos fűtés lényegesen kevesebb gázt igényel, ezáltal az üzemeltetés költségei 
jelentősen csökkennek majd. Ezáltal a beruházás megtérülési ideje is lerövidül, korábban láthatjuk kézzelfogható eredményét. Az épület 
teljes körű akadálymentesítésén túl a belső udvarban kialakított, szintén akadálymentes parkolók segítik az épület megközelítését. A 
gyerekek így nem az úttesten parkoló autóból szállnak ki, mint ezek előtt, ami az óvoda előtti útszakasz reggeli közlekedési helyzetén is 
nagymértékben javít. Aki rendszeresen jár arra, az tapasztalhatta, hogy korábban a gyerekeket hozó szülők csak az úttest szélén tudtak 
megállni, időnként bizony feltartva az utca forgalmát is. Az új, korszerű követelményeknek már eleve megfelelő épületrész 
megépítésével logopédiai fejlesztő szoba, könyvtár, foglalkoztató, tornaterem, szertár mellett óvodavezetői és helyettesi, 
nevelőtestületi, adminisztrátori iroda is létesült. A fedett és nyitott játszóterasz pedig nagymértékben segíti a foglalkozások időjárástól 
független szervezését. Ezt az átalakulási folyamatot, valamint annak nagyszerű végeredményét mutatta be a Sajó TV rövidfilmje a 
résztvevőknek, akik később személyesen is megcsodálhatták a létesítményt.
„A projekt elsődleges célja egy esélyteremtő, a XXI. század igényeinek megfelelő, integrált nevelési környezet megteremtése volt, és ez 
a kivitelezés során maradéktalanul meg is valósult. Hogy ez mennyire így van, azt az intézmény kis nebulóinak szivárványszínes műsora 
azon nyomban be is bizonyította nekünk. Az intézmény vezetői és dolgozói talán legjobban a kis könyvtárszobának örülnek, ahol az 
irodalom, az olvasás – a fiatalok körében mára kissé talán megkopott – szeretetének alapjait tudják lerakni az apróságokkal közösen. A 
jövőre nézve ez a kis helyiség akár az idegen nyelvi foglalkozások színtere is lehet, hiszen az óvodás korban elkezdett nyelvtanulásra 
manapság érezhetően egyre nagyobb természetes igény jelentkezik. A korszerű komplexum a környékbeli óvodák pedagógusainak 
továbbképzésével, a tapasztalatok átadásával, a kicsik tudásának versenyszerű megméretésével is szolgálhatja majd a hatékonyabb 
munkát és együttműködést” – tolmácsolta mindannyiuk örömét Székelyné Drahos Mária, óvodavezető. 
Az óvoda megújulása reményeink szerint nem az utolsó állomása lesz a városépítésnek, mindenesetre szimbolikus jelentőséggel bír: 
beruházás a jövőbe. Hiszen tudjuk, hogy
„Van mégis csillagfényű álomvilág, de azt gyermekünk álmodja tovább!”
Mi, felnőttek, szívünkből kívánjuk nekik, és tegyünk is meg mindent azért, hogy beteljesülhessenek ezek az álmok!

Kiss Barnabás

Megvalósult gyermekálom

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztási Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.
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Elstartoltunk
Közmunkaprogram 2013-ban

A következő évre beadott 
START közmunkaprogram 
pályázati dokumentációi sze-
rint megközelítőleg 250 fő 
foglalkoztatására nyílna lehe-
tőség kedvező elbírálás esetén. 
Ez a pályázat több nagyobb 
munkafolyamat elvégzését is 
céljául tűzte. Az egyik nagy te-
rület továbbra is a belvízelve-
zetés és a csapadékvíz elvezető 
árkoknak a rendbetétele, ám a 
2012-es munkákkal ellentét-
ben itt lehetőség nyílna az ár-
kok végleges burkolására is, 
ami hosszú távú megoldást je-
lenthetne a problémára. Ez a 
munkafolyamat körülbelül 
120 fő foglalkoztatását igé-
nyelné 2013-ban. 
A másik fő területe a pályázat-
nak a városban található ille-
gális hulladéklerakó helyek-
nek a megszűntetése. Itt a cél 
az olyan helyek felszámolása, 
ahol nagyobb mértékben ta-
lálható kommunális, vagyis az 
otthonokban keletkező hulla-

dék. Vannak részek, ahol na-
gyobb arányú a szennyezett-
ség, van, ahol enyhébb fokú, 
ám a közmunkaprogram kere-
tén belül az összes ilyen terü-
leten megszüntetnék az illegá-
lis szemetet, majd rekultivál-
nák a területet. Ezekhez a 
munkálatokhoz 30 fő foglal-
koztatására lenne szükség. 
A harmadik megpályázott 
munkaterület a kistérségi köz-
úthálózat javítása. Régi prob-
léma a Fecskeszög elnevezésű 
városrészben, hogy még elég 
sok a zúzalékos út. Ezeknek a 
szakaszoknak a műszaki álla-
pota elég sok kívánnivalót 
hagy maga után, így a köz-
munkaprogram egyik célja az 
ilyen utak műszaki rendbeté-
tele. Ebbe a témakörbe tarto-
zik a meglévő aszfaltos utak-
nak a kátyúzása, járdák, pad-
kák javítása, útburkolati jelek 
felfestése is. Ezekre a munkák-
ra negyven főt foglalkoztatna 
közvetlenül az önkormányzat 
a következő évben. Meg kell 
említeni azt is, hogy mind-
azon feladatokra, amelyeket a 
város idegen, profit érdekelt-
ségű szervezet bevonása nél-
kül el tud látni, azokra az ál-
lam bizonyos pénzügyi fede-
zetet is biztosít. Így nemcsak 
az emberek bérezésével kap-
csolatos anyagi terheket vál-
lalná magára a központi költ-
ségvetés, hanem a feladatok 
végrehajtásához szükséges 
anyagokra is biztosítva lenne a 
forrás.
A negyedik terület, amire pá-
lyázik az önkormányzat, az 
úgynevezett mezőgazdasági 

Sajószentpéter önkormányzata sikeresen pályázott 
2012-ben a Start közmunkaprogramra, ahol a meglévő 
belvízelvezető-rendszernek a karbantartására kapott 
központi támogatást. Ennek eredményeként több kilo-
méter hosszan a városi belvíz- és csapadékvíz-elvezető 
rendszernek a karbantartását végezték el a program ke-
retein belül. A tervek szerint a következő években na-
gyobb létszám foglalkoztatására is lehetősége nyílik a 
városnak. A konkrétumokról Papp Tamással, az Építési 
és Városüzemeltetési Osztály vezetőjével beszélgettem.

földutak rendbetétele, hiszen 
Sajószentpéternek jelenleg 65 
olyan külterületi, zúzalékos 
útja van, ami karbantartást 
igényel. Ez nemcsak az útfelü-
letek javítását jelentené, ha-
nem részben az út vízelvezeté-
sének a megoldását, illetve az 
út melletti árkok tisztítását, 
esetenként ezeknek a kialakí-
tását, valamint az útszelvé-
nyek rendbetételét is. Ebben a 
programban is mintegy 20 fő 
folyamatos foglalkoztatására 
lehet számítani.
A következő megpályázott te-
rület a sorban az úgynevezett 
téli és egyéb értékmentő köz-
foglalkoztatás. Ennek a mun-
kának is két fajtája van. Az 
egyik az erdőtelepítés és az ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
erdőknek a rendbetétele. A 
tervezett cél: az erdőben lévő 
kiszáradt fák közcélú haszno-
sítása, illetve az erdős terüle-
tek egy jelentős részének a 
megtisztítása az aljnövényzet-
től. Az így kitermelt fameny-
nyiséggel a város rendelkezne, 
amit aztán a szociálisan rászo-
rulók megsegítésére használ-
nának fel. A másik rész az in-
tézményi karbantartás és a 
közterületekre tervezett utca-
bútoroknak a gyártása, kihe-
lyezése. Ide tartoznak az utca-
névjelző táblák, padok, szeme-
tesek és a virágládák, de a 
programba belefér a lakossági 
hirdetőtáblák létesítése is, igé-
nyes kivitelben, faszerkezet-
ből. Így jó eséllyel megszűnne 
a szabálytalanul, villanyosz-

lopokra, kerítésekre kitűzött 
hirdetések problémája. Ennek 
a projektnek a része az iskolák, 
óvodák és más intézmények 
állandóan felmerülő hibáinak 
javítása is, amihez szakmun-
kás végzettségű embereket ke-
resne majd az önkormányzat. 
Ezekkel az ügyekkel a tervek 
szerint körülbelül harminc főt 
foglalkoztatnának. 
Papp Tamás osztályvezető úr 
szerint ettől a közmunkaprog-
ramtól, ha minden a tervek 
szerint alakul, nemcsak a 
munkanélküliek számának 
csökkenését várhatjuk, hanem 
az értékteremtést is, hiszen 
olyan állandó megoldásokat 
kínál, amik szebbé vagy élhe-
tőbbé tennék városunkat. Ne-
künk pedig annyi a dolgunk, 
hogy a Start célba érjen, hogy 
vigyázzunk az ily módon meg-
teremtett értékekre.

Bájer Máté

Papp Tamás szerint 
az értékteremtés lenne 

a fő cél

A fűkaszálásra is szükség 
van, de ez önmagában 

nem elég

Az értékteremtő munka fogalmába sok minden belefér 
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Egyre nehezebb az iskolatáska 
Helyzetértékelés Perényi Barnabással, a SKÁI igazgatójával

Az új tanév valószínűleg minden korosztály számára 
mást jelent. A fiatalabb gyermekek duzzogva hagyják ott 
a tópartot vagy a focipályát, és cserélik a labdát isko-
latáskára. A középiskolások, főiskolások, egyetemisták 
kipihenten készülnek az újabb megmérettetésekre, míg 
a dolgozó emberek lemondó sóhajok kíséretében törőd-
nek bele, hogy a reggeli és a délutáni buszjáratok újra 
tömöttek és nevetgéléstől, mobilcsörgéstől hangosak. 
Ám az utóbbi években ezek az egyszerű képletek is bo-
nyolultabbá váltak. Új törvények, rendeletek látnak 
minduntalan napvilágot, amelyek az iskolák életét kí-
vánják javítani, de ebből gyakran csak a hirtelen változá-
sokat vesszük észre. Erről a témáról és a városunk álta-
lános iskoláit érintő intézkedésekről beszélgettem Peré-
nyi Barnabással, a SKÁI igazgatójával.

nyomták bélyegüket a tanév 
indítására is. A határozatok 
értelmében létszámleépítésre 
került sor. Nyolc álláshely ke-
rült elvonásra, amelyek közt 
volt pedagógus, pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő 
személy és technikai dolgozó 
is. A változások miatt szüksé-
gessé vált több iskolai doku-
mentum átdolgozása. A Lévay 
József Tagiskola július 31-ével 
bezárta kapuit. A bezárásból 
adódó változásokat a SKÁI 
Pedagógiai programjában, 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában is át kellett vezet-
ni. Módosításra került az 
Esélyegyenlőségi program is.
Arról, hogy a 2013 januárjától 
érvénybe lépő törvények mi-
lyen hatással lesznek az iskola 
működésére, még nehéz 
nyilatkozni. A legfőbb válto-
zások közé tartozik, hogy a 
tanév elkezdődik úgy, hogy az 
iskola fenntartója Sajószent-
péter Város Önkormányzata. 
Ám a jövő év elejétől a telepü-
lési önkormányzatok által 
fenntartott köznevelési intéz-
mények állami fenntartásba 
kerülnek. Az önkormányza-
tok köznevelési szerződés ke-
retében vállalhatják az intéz-
m é n y e k  m ű k ö d t e t é s é t ,  
amennyiben ezt saját bevéte-
leikből finanszírozni tudják. 
Szintén újabb változás, hogy 
január 1-jétől nem a képvi-
selő-testület adja az intézmé-
nyek vezetőinek a megbízását, 
hanem az oktatásért felelős 
miniszter. A fenntartói jogo-
sultságokkal a „gazdaváltást” 
követően minden tekintetben 
az állam fog rendelkezni. A je-
len pillanatban már hatályos 
törvények közül szót kell ejte-
nünk a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal 
kapcsolatos kormányrende-
letről. Ezen rendelet alapján 
létrejövő központ feladata az 
iskolák állami fenntartásának 
a koordinálása. Szintén szep-
tembertől lépett hatályba az a 

miniszteri rendelet, amely 
mindenre kiterjedően szabá-
lyozza az oktatási- nevelési in-
tézmények működését, így en-
nek a törvénynek a megisme-
rése az iskolák szabályos mű-
ködtetéséhez meglehetősen 
fontos.
Szeptember utolsó napjaiban 
megjelennek az új kerettan-
tervek. Ez azzal jár, hogy az 
iskolák átdolgozzák a pedagó-
giai programjukat és a helyi 
tantervüket. A változtatások 
célja, hogy mindkét doku-
mentum megfeleljen a nemze-
ti köznevelési törvénynek és a 
kerettanterveknek is. 
Mikor ezekről az intézkedé-
sekről, gyakorlati hasznukról 
kérdeztem igazgató urat, ő 
diplomatikusan annyit vála-
szolt, hogy a puding próbája az 
evés. Mindenesetre némelyik 
intézkedés, mint például a 
mindennapos testnevelés be-
vezetése az elsős és ötödikes 
tanulók részére, jó hatással 
van a diákokra. Reméljük, a 
többi rendelet is hasonló sike-
reket fog elérni, és a változáso-
kon szintén túljutunk egészsé-
ges, pirospozsgás arccal! 

Bájer M.

Ha arról beszélünk, hogy 
összeül a képviselő-testület, a 
laikusok szeme előtt valószí-
nűleg egy kevéssé izgalmas, 
filmes klisének ható kép jele-
nik meg, fennhangon szóno-
koló politikusokkal, heves vi-
tákkal, amikből rendszerint 
vajmi keveset ért az ártatlan 
szemlélő, obstrukcióval, némi 
intrikával és hangos ovációk-
kal a gyűlés végén. Sajószent-
péteren a 2012-es év folyamán 
ugyan többször is összeült a 
testület, ám a fenti képvilággal 
ellentétben nem a képzeletbeli 
panelelemekkel tarkított ülé-
sezés folyt, hanem komoly 
munka.  Ezeken a gyűléseken 
többek között megszülettek a 

2012/2013-as tanév indításá-
hoz kapcsolódó döntések is. 
Több előterjesztést is megtár-
gyalt a testület. Meghatározás-
ra került a SKÁI osztályainak 
és napközis csoportjainak a 
száma, döntés született a tanév 
magasabb vezetői és vezetői 
megbízások engedélyezésével 
kapcsolatban, az órakedvez-
mények meghatározásáról, 
valamint a tanévben felhasz-
nálható órakeretet is megszab-
ták az intézményben. Mind-
ezek mellett egy üres álláshely 
elvonására is sor került, illetve 
a képviselő-testület meghatá-
rozta az engedélyezett alkal-
mazotti létszámot. Ezek a 
döntések természetesen rá-

2012. július-augusztus-szeptember

„A közoktatás átalakításában sok a bizonytalan tényező” 
– mondja Perényi igazgató úr

A legkisebbek 
az iskola kapujában
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A hídról jelentjük
Fókuszban a Major közi gyaloghíd

Az egyik hozzászóló a híd ma-
gasságát kritizálja, a másik a 
felvezető rámpák töréseit teszi 
szóvá, a harmadik a bekerülési 
költséget sokallja, de olyan is 
akad, aki a rámpák emelkedési 
szögét veszi górcső alá. A hoz-
zászólásokat olvasva azt gon-
dolhatná az ember, hogy váro-
sunk nincs híján építész szak-
emberekben, amint azonban 
alaposabban elmélyedünk a 
szövegben, kiderül, hogy vél-
hetően információhiány áll a 
kritikai megjegyzések hátteré-
ben. Ezt felismerve kerestem 
meg városunk főépítészét, Uj-
vári Andort, aki mindenre ki-
terjedő tájékoztatást adott, hi-
szen nála jobban (szakmailag) 
senki nem ismeri a hányatott 
sorsú gyaloghíd történetét.
- Úgy tudom, az önkormány-
zat már a 2010-es árvíz előtt 
gondolt arra, hogy a Major 
közi gyaloghidat újjá kellene 
építeni, így el is készíttette 

annak terveit. Végül miért 
nem az eredeti elképzelés va-
lósult meg?
- Valóban létezett ilyen terv, 
sőt, az önkormányzat érvé-
nyes engedéllyel is rendelke-
zett e vonatkozásban, a két év-
vel korábbi árvíz azonban 
mindent felülírt. Nem titok, 
hogy az akkori elképzelés sze-
rint közel azonos magasság-
ban ívelt volna át a híd a Nyö-
gő felett, mint ahogyan azt az 
eredeti átkelőnél már meg-
szokhatták az emberek, igaz, 
az még nem tartalmazott aka-
dálymentesítést. Miután a víz 
elmosta a gyaloghidat, szinte 
már a következő nap elkezd-
tük – a régi tervekre támasz-
kodva – az újbóli engedélyez-
tetési eljárást, mivel időköz-
ben a korábban kiadott ható-
sági engedélyek lejártak. Ezt 
megelőzően, a tervek vonatko-
zásában, korszerűségi felül-
vizsgálatot kellett végeztetni, 
melynek során az időközben 
bekövetkezett szabályváltozá-
sok figyelembevételével át 
kellett dolgozni a teljes doku-
mentációt. Ebben a fázisban 
szembesültünk azzal, hogy a 
vízügyi hatóság – az új előírá-
sokra hivatkozva (a híd aljá-
nak a mértékadó árvízszint fe-
lett legalább 50 centivel fel-
jebb kell lennie) – fél méterrel 
magasabban határozta meg a 
híd felszerkezetének – ebből 
következően – járószintjének 
a magasságát. Az áttervezést 
követően, az önkormányzat 
újra érvényes engedély birto-
kába jutott, fontos azonban 
megjegyezni, hogy ebben a 
tervben még szó sem volt aka-
dálymentesítésről, itt lépcsők 
segítségével lehetett volna 
feljutni a hídra. Az is igaz 

A hídról való jelentést akár szó szerint is lehetne érteni, 
hiszen a minap – egyetemben a fotós kollégával – az ú-
jonnan megépült gyaloghíd közepén álltunk, s jómagam 
közben azon törtem a fejem, vajon mi indíthatta el azt a 
lavinát, amely az egyik népszerű internetes közösségi 
oldalon már hetek óta gerjeszti az indulatokat.

azonban, hogy amennyiben ez 
a terv valósult volna meg, azt 
teljes egészében saját erőből 
kellett volna megépíteni. Itt 
tartottunk tehát, amikor Tele-
pülésrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken címmel 
kiírtak egy uniós pályázatot, 
amelyben (egy sikeres regiszt-
rációt követően) Sajószentpé-
ter Város Önkormányzata is 
részt vett.
- Milyen feltételekkel?
- Rendkívül előnyös feltétele-
ket kínált a pályázat, hiszen 
túl azon, hogy 95%-os támo-
gatási szint mellett valósíthat-
tuk meg a kitűzött célt, járulé-
kos elemként a Hunyadi, illet-
ve a Sport utca csapadékvíz 
elvezetésének kivitelezését is 
sikerült bevonnunk a projekt-
be. Volt azonban a pályázat-
nak egy-két különleges felté-
tele is: többek között az új híd-
nak meg kellett felelnie az 
akadálymentes közlekedés fel-
tételeinek, így a korábban már 
érvényes terveinket ismét át 
kellett dolgoztatnunk, mivel 
abban (rámpák helyett) még 
lépcsők szerepeltek. Ebben a 
helyzetben volt tehát egy hi-
dunk, melynek a járószintjét 
már korábban 50 centivel 
megemelte a vízügyi hatóság, s 
most a (lépcsők helyett) 
rámpákkal kellett megoldani a 
hídra való fel- és lejutást. Ez 
persze elméletben nagyon 
egyszerű, csakhogy jogszabály 
írja elő, hogy a rámpák lejtési 
(emelkedési) szöge 5 foknál 
nem lehet nagyobb, a rámpa 
hossza miatt pedig lejtésmen-
tes pihenőket kellett betervez-
ni a rámpa nyomvonalába. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a 
rámpák kifejtésére rendelke-
zésre álló terület rendkívül 
szűkös. Összegzésként azt tu-
dom tehát mondani, hogy sem 
a híd magassága, sem a rámpa 
tagoltsága és lejtési szöge nem 
ötletszerűen eldöntött, kiala-
kításukat hatósági és jogsza-
bályi előírások tették szüksé-

gessé. A bekerülési költségről 
pedig annyit, hogy a sokszor 
emlegetett 40 MFt a teljes pro-
jektköltséget jelenti, amelyből 
a Nyögő-gyaloghíd nettó 9,65 
MFt-tal részesedik.          
- Azt mondhatjuk, hogy a 
gyaloghíd, illetve a hozzá 
kapcsolódó két másik pro-
jektelem (Hunyadi utca és 
Sport utca csapadékvíz elve-
zetése) teljes egészében el-
készült, a műszaki átadásra 
mégsem került sor. Ennek mi 
az oka?
- Még tavasszal, a munkate-
rület átadását követően a ki-
vitelező (FK Raszter Zrt.) ki-
hívta a közmű-üzemeltetőket 
egy bejárásra. Ezen a bejárá-
son derült ki, hogy a megemelt 
híd járószintje és a fölötte 
elhelyezkedő 0,4 KV-os elekt-
romos vezeték belógása kö-
zötti távolság mindössze 4,12 
m, ami nem felel meg az elő-
írásoknak. Az ÉMÁSZ jelen- 
lévő képviselője azt közölte, 
hogy ezt a problémát csak osz-
lopáthelyezéssel lehet orvo-
solni, aminek a költségeit a 
cég (az ÉMÁSZ) nem vállalja. 
A városvezetés ezt követően 
több alkalommal tárgyalt az 
áramszolgáltató döntéshozói-
val, illetve az irányban is tet-
tünk lépéseket, hogy ezt pót-
munkaként befogadja a közre-
működő szervezet, lévén uni-
ós pályázatról van szó. Már 
majdnem célegyenesbe érkez-
tünk, amikor polgármester úr 
kapott egy levelet az ÉMÁSZ-
tól, hogy a többfordulós tár-
gyalások eredményeként még-
is úgy döntöttek, hogy saját 
költségükön elvégzik az osz-
lopcserét. Legfrissebb (szep-
tember 24-ei) információként 
azt tudom mondani, hogy az 
áramszolgáltató október hó-
napban elvégzi a szükséges 
munkálatokat, azt követően 
pedig a műszaki átadásra és a 
teljes projekt lezárására is sor 
kerülhet. 

 Sulyok    

„Nem ötletszerűen épült 
meg így az új gyaloghíd” 

– mondja városunk főépítésze



PortréSzentpéteri
Krónika

8

Tizenöt évnyi segítség
Portré: Ujházi Tiborné

- Nemrég tüntették ki „Sajó-
szentpéter Város Közszol-
gálatért” díjával, amihez ez-
úton mi is gratulálunk. Mit 
jelent Önnek ez az elisme-
rés?
- Minden kitüntetés a megle-
petés mellett még legalább két 
érzést kell, hogy keltsen az 
emberben. Az egyik a megerő-
sítés, hogy a munkájában jó 
úton járt és jár; a másik pedig a 
felelősség, hogy ezután is erre 
vagy még többre kell, hogy 
törekedjen. Hát, így vagyok 
ezzel most én is: nagy örömöt 
jelent, és egyben kötelez!  

- Minden ember valamilyen 
indíttatást kap a szüleitől. 
Ön milyen útravalót hozott 
magával otthonról, a család-
jától?
- Az otthon értékeinek tiszte-
letét és a másokon is segíteni 
akarást édesanyám hagyta rám 
örökül. Bizonyára nem ő talál-
ta ki, de én tőle hallottam: 
„Próbálj meg segíteni, de ha 
nem tudsz, akkor legalább ne 
árts!” Ez az intelem végigve-
zetett az életemen, példámmal 
szeretném én is továbbad-
ni. 

- Volt az életében olyan ese-
mény, ami meghatározó 
élménynek bizonyult? 
- Még főiskolás koromban, 
gyakorlati vizsgán történt, 
hogy az egyik hallgató egy re-
nitens kisfiúnak a fejére kop-
pintott a kulcscsomóval. A 
mozdulat kicsit indulatosra, 
keményre sikeredett, a gyerek 

megsérült, vérzett is. Az érin-
tett személyt eltanácsolták a 
pedagóguspályától, ami miatt 
hónapokig pszichiátriai keze-
lésre szorult. Ez az esemény 
számomra egy életre szóló ta-
nulságként szolgált, mélyen 
belém ivódott, és egész pálya-
futásom alatt elkísér. A mun-
kám során segít abban is, hogy 
ne veszítsem el a türelmemet, 
a konfliktushelyzeteket tud-
jam kezelni. Azóta is azt ta-
pasztalom, hogy mind a gyere-
kekkel, mind a felnőttekkel 
való munkakapcsolatban az 
emberi méltóság tiszteletben 
tartásával, empátiával, kedves 
szóval, mosollyal lehet igazán 
eredményt elérni.

- Mégis, szinte azonnal pá-
lyaelhagyó lett.
- Az óvónői diploma megszer-
zése után a munkámat szeret-
tem, de fiatalon kit ne csábíta-
nának a nagy feladatok? En-
gem ezek az Elzett Művek he-
lyi munkavédelmi vezetője-
ként találtak meg, ahol bizony 
egy új szakmát kellett megta-
nulnom, de hasznát vehettem 
a megszerzett pedagógiai, 
pszichológiai ismereteimnek 
is. 

- Úgy tűnik, hogy bár egy jó-
kora vargabetű után, de Ön is 
visszatalált az eredeti útra. 
- Ez 1997-ben történt, amikor 
az itteni gyáregységet bezár-
ták, új munkahely után kellett 
néznem. Egy ideig úgy tűnt, 
hogy ezzel már egyenesbe is 
kerültem, a Megyei Egészség-

Mielőtt hozzáfogtam volna a portréja megrajzolásához, 
igazából csak annyit tudtam róla, hogy ő az a hölgy, aki 
2012-ben a „Sajószentpéter Város Közszolgálatért” díjat 
kiérdemelte. Az elismerés elnevezése nagyon találó, 
hiszen a latin eredetű miniszter szavunk jelentése is az, 
hogy szolga, ő pedig immár tizenöt éve szolgálja a váro-
sunkat. Amikor felkerestem, örömmel és lelkesen be-
szélt munkájáról, közben mégis egyre inkább úgy érez-
tem, hogy én nem a tiszteletre méltó ügyintézőt, hanem 
magát az embert szeretném bemutatni. Tudom, hogy 
tisztelt Olvasóink sem fognak neheztelni rám ezért. 

biztosítási Pénztárnál fogom 
folytatni. Ebben az időszak-
ban kezdődött a gyámhatósági 
eljárás területén egy új kor-
szak, és a polgármesteri hiva-
talnak meg kellett teremtenie 
a jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámügyi feladatok elvégzésé-
nek személyi feltételeit. A be-
járás és a hivatal részéről fel-
ajánlott helyi munkalehetőség 
közül egy hétvégi őrlődés után 
a gyámügyi ügyintéző munka-
kör mellett döntöttem.
 
- Számomra úgy tűnik, hogy 
itt sem a könnyebbik utat vá-
lasztotta. Vagy nincs igazam?
- Az biztos, hogy nem volt 

könnyű, hiszen egy új rend-
szer úttörői voltunk, tele bi-
zonytalansággal, de fokozato-
san megbirkóztunk a feladat-
tal. Hogy mennyire igaza van, 
a gyámügyi ügyintézői mun-
kám mellett – ezt talán keve-
sen tudják – hosszú ideig 
(megbízásos jogviszonyban) 
még a KÖSZI munkavédelmi 
vezetői feladatait is elláttam. 

- Hogyan tudná megfogal-
mazni hivatásának ars 
poeticáját?
- Minden gyerek természetes 
vágya, hogy ő is részesülhes-
sen mindabból, amiből a tár-
sai: szeretetből, lehetőségek-
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Ujházi Tiborné a júniusi, ünnepi képviselő-testületi ülésen



Portré, közélet Szentpéteri
Krónika

9

ből, tudásból. Ha valamelyik-
nek az élethelyzete mégsem 
tenné ezt lehetővé, akkor ne-
künk kell gondoskodnunk a 
segítségről, de mindig úgy, 
hogy ennek középpontjában 
ő, a gyerek álljon! 

- Mi a véleménye a napok-
ban nagy port kavart civil 
kezdeményezésről, és a hoz-
zá kapcsolódó vitáról? 
- Magam részéről helyeslem, 
hogy a családon belüli erőszak 
önálló bűncselekmény legyen, 
mert az nagyobb visszatartó 
erőt jelentene. Mindent el kell 
követni ellene, mert sajnos tel-
jesen megszüntetni nem lehet. 
Az erőszakot elszenvedő gye-
rekek mint mintakövetők 
nagy eséllyel továbbviszik ezt 
a rossz „családi hagyományt”.

- Gondolkodás nélkül mit 
válaszolna, ha azt kérdez-
ném, hogy mire a legbüsz-
kébb?
- Bár nagyon nehéz választani, 
de elsősorban családomra, 
akik a hátteret biztosítják szá-
momra, amellyel kiegyensú-
lyozott magánélet mellett a 
munkámat is teljes emberként 
végezhetem, s az eddig egyet-
len kis unokánkra, az egy éves 
Lilikére, aki megismertetett 
velem egy csodálatos, szá-
momra eddig ismeretlen ér-
zést és szerepet, a nagyszülőit.
 
- Hallhatunk a családról va-
lamivel többet is?
- Férjemmel a főiskolai diplo-
ma megszerzésének évében 
kötöttem házasságot, akivel 
azóta boldog párkapcsolatban 
élek. Felnőtt fiúgyermekeink 

már önálló életet élnek, bár a 
mérnöki diplomájukat más-
hol van lehetőségük hasznosí-
tani, mindketten itthon, Sajó-
szentpéteren laknak.

- Önről is szeretnénk még 
többet is megtudni. Mivel 
tölti szívesen a szabadidejét?
- Szeretek könyveket olvasni, 
általuk idegen népek kultúrá-
ját is megismerni, a helyi szín-
házi esteknek szintén állandó 
vendége vagyok, ahol az elő-
adás mellett lehetőség nyílik 
rég nem látott ismerősökkel is 
találkozni. A családi ház kert-
je, virágai is örök és kedves el-
foglaltságot jelentenek, de 
semmivel nem ér fel egy csalá-
di összejövetel, ahol a finom 
ételek elkészítése számomra 
nem teher, hanem inkább 
öröm.

Beszélgetésünk vége felé, 
sz inte  összegzésképpen 
mondja el, hogy mennyi sajó-
szentpéteri rászoruló családon 
kellett és tudott már segíteni. 
Ez bizony embert próbáló 
feladat, de a vezetőinek és 
munkatársainak bizalma, a 
család szeretete hozzásegíti őt, 
hogy – itt egy rövid szünetet 
tartott – jól érezze magát, elé-
gedett legyen. Én pedig meg-
érezve az első pici bizonyta-
lansága igazi jelentését, arra 
biztatom, hogy ne féljen ki-
mondani, hogy „boldog le-
gyen”. Mert a boldogság a mai 
világunkban - úgy tűnik - 
mind kevesebb embernek 
adatik meg, ő pedig boldog, 
hogy már tizenöt éve szolga, 
igazi közszolga lehet.

Kiss B.
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Amióta Sajószentpéter egy 
impozáns házasságkötő te-
remmel gazdagodott, sokan 
megfordulnak a Hunyadi ut-
cában. Nem csupán helybeliek 
jönnek, hanem szűkebb pát-
riánkon kívülről is érkeznek, 
ugyanis (jó)híre ment a Ren-
dezvények Házának. Edelény-
ből, Szendrőből, Kazincbarci-
káról és más településekről is 
bejelentkeztek már, hogy itt, a 
sajószentpéteri házasságkötő 
teremben mondhassák ki a 
boldogító igent. Miután nap-
jaim jelentős részét jómagam 
is ebben az épületben töltöm, 
látom, hogy – az esküvők mel-
lett – szinte minden napra jut 
egy-egy termékbemutató, 
illetve egészségügyi felvilágo-
sító előadás, ahol főként a vá-
ros idősebb lakói képviseltetik 
magukat (nem véletlenül, hi-
szen egészségi állapotuk okán 
a legérintettebb korosztály). 
Más-más céllal keresik fel 
tehát a Rendezvények Házát 
idősek és fiatalok, egy dolog-
ban azonban mindannyian 
egyetértettek: a Hunyadi utca 
korábbi állapota egyszerűen 
méltatlan volt mind az épület 
funkciójához, mind külső 

megjelenéséhez. Ezen vélemé-
nyüknek hangot is adtak, hi-
szen egy kezemen meg tud-
nám számolni, hányan nem 
tették szóvá a kátyúkkal tarkí-
tott utcaképet. Az ott lakókról 
nem is beszélve, akik hetente 
intéztek felém kérdő pillantá-
sokat (azt gondolták, talán én 
többet tudok a pályázat ütem-
tervéről), vajon mikor tűnnek 
már el az egy-egy esőzés után 
kacsaúsztatónak is beillő göd-
rök, az autóik futóművét ron-

gáló kátyúk. Egy ilyen alka-
lommal azt válaszoltam az 
egyik „szomszédnak”, hogy 
hetek kérdése, és megoldódik 
ez az áldatlan állapot. Szeren-
csére tévedtem. Másnap reg-
gel már be sem tudtam kanya-
rodni az utcába, az útjavítás-
hoz szükséges gépek ugyanis 
teljes keresztmetszetében el-
foglalták mindkét sávot. Jól-
eső érzés töltött el aznap reg-
gel (ami egyébként azóta is 
tart) nemcsak azért, mert az én 

autómat sem kell majd idő 
előtt szervizbe vinni, hanem 
leginkább azért, mert tudtam: 
a soron következő termékbe-
mutató vagy esküvő alkalmá-
val már nincs szükség magya-
rázkodásra. A Hunyadi utca 
lakói pedig nap mint nap ta-
pasztalhatják a különbséget, 
amely a képviselő-testület (po-
zitív) döntése nyomán előállt. 
Szerintem ők is ilyen minősé-
gű útburkolatról álmodtak.

S.B.        

Új aszfaltszőnyeg a Hunyadi utcán

A felszíni csapadékvíz-elvezetés mellett ma már az útburkolat is megfelelő  
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rkérdésk
Mi a véleménye az előzetes 

választási regisztráció bevezetéséről?
Surjánszki 
Miklósné

Nem tudok belenyugodni, 
hogy ilyen ostobaságot kita-
lálnak egyesek. Tényleg nem 
tudják, jó dolgukban mit 
csináljanak. Mindenki tudja, 
hogy az ötlet nem szolgál 
mást, mint a jelenlegi hatalom 
bebetonozását, közben pedig a 
néppel nem törődnek. A mos-
tani országvezetők nagy több-
ségének nincs élet- és munka-
tapasztalata, ezért azt sem 
tudják sokszor, mire szavazza-
nak a parlamentben. Ez meg is 
látszik az országon, mert egyre 
több térségben csak vegetál-
nak az emberek. Az elmúlt két 
év megroppantott mindenkit, 
a nyugdíjak egyre kevesebbet 
érnek, akárcsak a fizetések, 
akkora az infláció. Engem pél-
dául műteni kellene, és nem 
tudom félretenni hozzá a mi-
nimális összeget sem. Az biz-
tos, kampányolni fogok azért, 
hogy mindenki menjen el re-
gisztrálni, utána pedig szavaz-
ni. Tényleg, miért nem írtak 
ki erre népszavazást, mint a 
300 forintos vizitdíjról, ami 

azóta rendbe tette volna az 
egészségügyet? Tizenöt nap-
pal a választás előtt regiszt-
rálni kell, hogy a népszavazás 
előtti két hétben már büntet-
lenül csinálhassanak azt, amit 
akarnak, mert aki nem regiszt-
rálta magát, már az újabb in-
tézkedésekről sem mondhat 
majd véleményt. 

Farkas Lajos 

Nem tudom, mire fel találták 
ki, mert a regisztráció szerin-
tem csak egy felesleges plusz-
költség. Mivel magyar vagyok, 
egy ilyen akadály nem állíthat 
meg abban, hogy gyakoroljam 
állampolgári jogomat, és a szá-
momra szimpatikus pártra 
voksoljak majd. Úgyis min-
den a fülkében dől el, ott pedig 
semmilyen döntéssel nem 
tudják befolyásolni, hová ik-
szeljek. Bízzunk a legjobbak-
ban!

Szendi Józsefné 

Írja le, ahogy mondom: a re-
gisztráció egy nagy hülyeség. 

Annak tartom a 200 aláírás 
megszerzését is a képviselő-
jelölteknek, mert sokat lehet 
hamisítani, és ez bizalmatlan-
ságot szül. Visszaéltek elég 
gyakran a kopogtatócédulák-
kal is, pedig az biztonságosabb 
volt az aláírásnál. Van már egy 
hatéves dédunokám, ezért ki-
jelenthetem, hogy ebben a 
korban egykori pedagógus-
ként bőven van élettapasztala-
tom ahhoz, hogy tudjam, a 
gyerekek, az unokák és a déd-
unoka miatt olyan pártot kell 
választanom, amelyik az ő jö-
vőjüket megalapozhatja. Ezért 
is biztatok minden ismerőst, 
szomszédot a regisztrációra, és 
ha kell, van egy kis autóm, 
amivel el is szállítom őket a 
hivatalba. Akármit szavaznak 
meg a hatalmon lévők, nem 
szabad visszahúzódni, miat-
tuk a következő népszavazást 
sem fogom kihagyni. 

Zrelihár Gyula

Egy ostobaság az egész ötlet, 
az a baj, hogy voltak követői, a 
kormánytöbbség pedig áteről-
tette. Mi lesz azokkal a szava-

zópolgárokkal, akik például 
valamilyen oknál fogva nem 
tudnak majd regisztrálni, de 
szavazni akarnak? Vagy né-
hány nappal a voksolás előtt 
olyan döntéseket hoz a kor-
mány, akár jót, akár rosszat, 
hogy akit odáig nem érdekelt a 
szavazás és a politika, mégis 
elmenne választani, és már 
nem lesz rá lehetősége. Az idős 
embereket például hogy lehet 
majd elcipelni a regisztráció-
ra, akiknek a választáson is 
mozgóurnákat vittek a laká-
sukra? A jelenlegi kormány 
célja nem lehet más, mint a 
szavazótábor lecsökkentése,

hogy tovább maradjanak ha-
talmon. Beültették már a saját 
embereiket az egészségügybe, 
a közszférába, a rendőrségre és 
számtalan területre, de úgy 
tűnik, kevés számukra egy vá-
lasztási ciklus a meggazdago-
dásra. 

Lengyel István 

Nem vagyok híve a regisztrá-
ciónak, mert nem azon múlik 
majd a szavazás végkime-
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netele. Az egész csak arról 
szól, hogy a mostaniak poron-
don maradjanak. A hozzám 
tartozók biztos, hogy elmen-

nek regisztráltatni, hiszen 
egyre többen fejezik ki elége-
detlenségüket a jelenlegi álla-
potok miatt. Túlzásba vitték a 
saját embereik pozícióba jut-
tatását és azok bérezését, ami a 
nagy többséget irritálja. Le-
het, hogy mindezt sejtik, és a 
változtatás helyett inkább 
akadályozni próbálják a sza-
bad véleménynyilvánítást. 

Miszkuly László

Nem tartom jó dolognak az 
előzetes listázást, mert min-
den állampolgárnak joga, 
hogy a szavazással véleményt 
mondjon. Azért is haragszom, 
mert a külföldön élőknek le-
hetőséget adtak arra, hogy be-
avatkozzanak a határon belül 
élők sorsába. Miért, mikor 
nem itt élnek, nem itt adóz-

nak, és nem szenvedik el a 
Budapesten született rossz 
döntések következményeit? 
Az ilyen manipulációk helyett 
inkább tartaná be a kormány a 
választási kampányban el-
hangzott ígéreteket a munka-
helyteremtésről, az erős or-
szág építéséről és a rendcsiná-
lásról. A többség ezek miatt 
érzi becsapva magát, és mivel 
járom az országot, látom, mi-
lyen nagy a szegénység és az 
elégedetlenség. Szerintem, ha 
már kikényszerítették ezt a re-
gisztrációt, menjen el min-
denki, és írassa be a nevét, 
mert aki nem ezt teszi, az a 
mostani kormány mellett adja 
le a voksát. 

Somodi Miklós 

Értelmetlen, fölösleges vegzá-
lása az embereknek a beve-
zetett regisztráció. Idáig egy 
kivételével - akkor külföldön 
dolgoztam - minden szavazá-
son részt vettem, és készülök 
2014-re is. Véleményt fogok 
mondani erről a választási cik-
lusról, és azt kérem mindenki-
től, hogy a fásult, közömbössé 
vált embereket is rázzák fel, 
mert szükség van minden 
egyes szavazatra. Ez a regiszt-
ráció egyébként nem más, 
csak pénzpazarlás, azon kívül 
plusz feladatot ró a hivatalok-
ra és az emberekre is. 

Oszlányi Krisztián

A legutóbbi önkormányzati 
választásra az utolsó pillanat-

ban, közel az urnazáráshoz, 
mentem el. Akkor éreztem 
azt, hogy le kell adnom a sza-
vazatomat, de erre már 2014-
ben nem lesz lehetőségem. Az 
egész változtatási folyamat 
szerintem nem szolgál mást, 
mint a szavazótábor csökken-
tését, ami a mostani kormány 
eddigi munkája miatt egyéb-
ként is sokak távolmaradását 
váltja majd ki. A holdudvar, a

 jó álláshoz jutottak és azok ro-
konai biztos, hogy elmennek 
regisztrálni és szavazni is, ők 
egyértelműen meghosszabbí-
tanák a Fidesz mandátumát. 
Nekem is lesz véleményem er-
ről a ciklusról, és meg fogom 
találni azt a pártot, amelyik 
számomra szimpatikus lesz, és 

lelkiismeretem megnyugtatá-
sára a nevük mellé ikszelek. 

Kerékgyártó 
Dávid 

Akit érdekel a választás, bizto-
san elmegy regisztrálni. Nem 
tudom, erre miért van szük-
ség, hiszen minden állampol-
gár szerepel már valamilyen 
regisztrációban, például a lak-
címkártyát is annak alapján 
kapjuk meg. Itt élünk, magyar 
állampolgárok vagyunk, min-
den adatunkat ismerik a hiva-
talok, akkor mit akarnak még? 
Beszélni sem jó erről a politi-
káról. 

Kovács I.
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Kiss BarnabásKiss Barnabás

Szél nyargal a néma tájon,
hátra sem néz, hogy ne 

fájjon:
elrepült a forró nyár,

rozsdafarkú kis barátom
didereg egy száraz ágon,
holnap ő már messze jár.

Dér szökött a kerti fára, 
lombja hullik nemsokára,
száll a széllel száz levél,  

csontváz már csak koronája, 
rozsdabarna új ruhája 

táncra perdül, s földet ér.

Elfáradt a Nap sugára, 
kósza fénye aranysárga, 

homlokomra csókja hull,
elnémult a csalit mára,
útra kész a kismadárka,
együtt sírunk szótlanul.

Itt hagytak az édes álmok,
porba hulltak a virágok, 
elrepült egy újabb nyár,

szél nyargal a néma tájon,
hátrafordul, csakhogy fájjon:

 életünk már őszre jár. 

Őszi dalŐszi dal
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Döntött a képviselő-testület
Sajószentpéteren utalvány helyett ezután is pénzt kapnak a rászorulók

A szociális ellátásokkal kap-
csolatban régóta vitára ad 
okot, hogy a támogatás össze-
gét a társadalomtól elvárható 
célokra, vagyis a gyermekne-
veléssel járó kiadásokra, illet-
ve élelemre és ruhára költik-e 
a rászorulók. Ebben a kérdés-
ben számos érv és ellenérv 

született a törvénymódosítási 
javaslat parlamenti vitájában 
is. Csakhogy egy ilyen tör-
vénymódosítás messzire vezet 
a társadalomban, és vannak, 
akik nem értik meg a változ-
tatás okát. Az ezzel kapcsola-
tos reklamációk vagy akár 
durva számonkérések a hiva-
talban csapódnak le, és ko-
moly feszültségforrást hor-
doznak magukban. Ezeket a 
minden bizonnyal várható 
eseményeket előzték meg a 
képviselők, amikor nemet 
mondtak az Erzsébet-utalvá-
nyok bevezetésére Sajószent-
péteren. 
Fucskó Róbertné, a Hatósági 
Szociális Osztály és Városi 
Gyámhivatal vezetője megke-
resésünkre elmondta: „Az 
egyes szociális tárgyú és egyéb 
kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2012. évi 
CXVIII. törvény rendelkezé-
seinek értelmében a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások közül természetbeni 

Az önkormányzat által megállapított szociális ellátá-
sokat továbbra is a megszokott módon, vagyis pénzbeli 
juttatásként kapják meg városunkban az arra jogosultak 
a kormány által felkínált Erzsébet-utalvány helyett – 
erről döntött Sajószentpéter Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2012.augusztus 30-án megtartott 
ülésén. 

szociális ellátás formájában 
lett volna nyújtható a rendsze-
res szociális segély és foglal-
koztatást helyettesítő támoga-
tás, a lakásfenntartási támoga-
tás, az átmeneti segély, vala-
mint a temetési segély.
Amennyiben a város testülete 
másként dönt, a tízezer forin-
tot elérő összegben folyósított 
rendszeres szociális segély 
esetében az ellátás összegéből 
ötezer forintot természetbeni, 
fogyasztásra kész étel vásárlá-
sára felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában kellett 
volna nyújtani.
További feltétel még, hogy a 
támogatást igénybe vevő csa-
ládban a gyermekvédelmi tör-
vény alapján védelembe vett 
gyermek éljen. 
A törvénymódosítás a telepü-
lési önkormányzatok képvise-
lő-testületének biztosított le-
hetőséget arra, hogy eldönt-
hessék: a pénzbeli ellátások 
egy részét Erzsébet-utalvány 
formájában kapják meg a jogo-
sultak, vagy inkább a megszo-
kott állapotokat konzerválják. 
Sajószentpéteren – a helyi vi-
szonyokat figyelembe véve – 
utóbbi mellett tette le voksát a 
képviselők többsége” –  tájé-
koztatta a Krónikát az osztály-
vezető. A város képviselő-tes-

tületének egyébként eddig is 
volt lehetősége természetben 
nyújtott szociális ellátásokról 
döntenie, új eleme a szabályo-
zásnak csupán csak az, hogy a 
támogatás természetben nyúj-
tott részét ezt követően kizá-
rólag Erzsébet-utalványban 
lehetett volna kifizetni. 
Fucskó Róbertné elmondta, 
hogy a képviselő-testület dön-
tésétől függetlenül a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 2012. október 
1-jétől hatályba lépő módosí-
tása következtében a település 
jegyzője annak a gyermeknek, 
fiatal felnőttnek, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultsága a 
tárgyév november 1-jén fenn-
áll, 2012 novemberében ter-
mészetbeni támogatást fog 
nyújtani fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tan-
szer megvásárlására fordít-
ható Erzsébet-utalvány for-
májában. Ezt az ellátást utol-
jára 2012 augusztusában fizet-
hették a jogosultak részére 
pénzbeli juttatásként az ön-
kormányzatok. Sajószentpéte-
ren ez a támogatási forma ösz-
szesen 1153 gyermeket érin-
tett.

K.I. 

„Fontos, hogy egy-egy döntésnél 
a helyi sajátosságokat is 
figyelembe vegyük” – 

mondja osztályvezető asszony

Egy jól sikerült szabadtéri bu-
lival búcsúztatták a nyarat 
azok, akik részt vettek a 3. SA-
ROCK programon, vagyis a 
Sajószentpéteri Rock Találko-
zón. Sajó Attila, az MSK igaz-
gatója így értékelte a rendez-
vényt: „Két éve, 2010-ben 
rendeztük meg először ezt a 
rock találkozót, melynek célja 
az volt, hogy lehetőséget adjon 
a városban és a környékén mű-
ködő amatőr rock együttesek-
nek a bemutatkozásra. Az első 
két évben a téli hónapokban 
került megrendezésre, igaz, 
akkor még nem az MSK-ban, 

hanem külső helyszínen. Már 
a második év után felmerült az 
igény arra, hogy jó lenne, ha 
nyáron és persze szabadtéren 
düböröghetne a rock. Az 
MSK pályázott a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz, és támo-
gatást is nyert, így megkez-
dődhetett egy nyárzáró sza-
badtéri buli szervezése. A vá-
rosunkból és környékéről egy-
aránt érkeztek amatőr zeneka-
rok, sőt, arra is lehetőségünk 
nyílt, hogy egy népszerű 
„sztárt” is meghívjunk, akit 
ráadásul jól ismerünk. Ő nem 
más volt, mint Juhász Marci 

Múcsonyból, aki a „Csillag 
születik” című tehetségkutató 
műsorban tűnt fel. A rendez-
vényen mellette három banda 
lépett fel: a Reload, a Primi-
tive és a Zako Band, akik közel 
40-40 perces műsorral szóra-
koztatták a közönséget. A ze-
nekaroknak a fellépésen túl le-
hetőségük volt egymás pro-
dukcióit is megtekinteniük, és 
persze a szakmai eszmecsere 
sem maradt el egy korsó sör 
mellett. Juhász Marci nem-
csak hamarabb érkezett, hogy 
némiképp felmérje a terepet, 
de végignézte az együttesek 

műsorát, és a szakmai beszél-
getésekbe is bekapcsolódott, 
műsorán pedig a mintegy két-
száz résztvevő igazán jól érezte 
magát. A pályázatnak köszön-
hetően arra is lehetőségünk 
nyílt, hogy a buli végeztével a 
Barcikáról és Miskolcról érke-
zőket hazaszállítsuk. Remél-
jük, a jövőben is lesz folytatása 
a Sajószentpéteri Rock Talál-
kozónak, így negyedszer is 
megszólalnak majd a gitárok 
és dobok a rockzene kedvelői-
nek legnagyobb örömére!”

Rné

Ismét dübörgött a rock, avagy SA-ROCK harmadszor 
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„A magyar népdal nem pusztán a mai falusi élet 
visszhangja, hanem az egész magyar lélek tükre.”

Kodály Zoltán

Öt éves a Sajógyöngye népdalkör

Híres zeneszerzőnk egykori 
szavai örök érvényűek, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint 
a Sajógyöngye népdalkör el-
múlt öt esztendejének krono-
lógiája. Egykor 4 fővel kezd-
ték, ma pedig 27-en énekelnek 
a kórusban, szerencsére nem 
csupán hölgyek. A szóban for-
gó művészeti csoport – az 
MSK szakköreként – 2007 ok-
tóberében alakult meg. A kez-
detekről és a jövőbeli tervek-
ről a csoport vezetőjével, 
Orosz Mariannával beszélget-
tem. 
 
- Mi adta az indíttatást a nép-
dalkör létrehozásához?
- Emlékszem, hogy már évek-
kel ezelőtt felvetődött bennem 
a gondolat, miután több dalos-
találkozón is részt vettem a 
környező településeken, hogy 
Sajószentpéternek miért 
nincs népdalköre. Megkeres-
tem 2007 elején az MSK ak-
kori vezetését az ötletemmel, 
akik rögtön a támogatásukról 
biztosítottak. 2007 szeptem-
berében felhívást tettünk köz-
zé a képújságban az alakuló 
népdalkörről. Soha nem fo-
gom elfelejteni az első próba 
előtti izgalmakat, hogy vajon 
lesznek-e érdeklődők.  2007 

októberének első keddjére 
vártuk a jelentkezőket. Négy 
fő érkezett…
Azt mondtam, így is elkezd-
jük, hiszen minden kezdet ne-
héz. Itt kell megemlítenem, 
hogy a tagok toborzásában 
nagy segítségünkre volt Zsíros 
László és felesége, akiknek ez-
úton is szeretnénk köszönetet 
mondani. Ismerőseiken ke-
resztül és a helyi nyugdíjas 
klubból hívták, csábították az 
énekelni szeretőket a kórusba. 
A következő héten már több 
mint tíz asszony jelentkezett, 
akik azonnal kedvet kaptak a 
közös énekléshez. Az első hó-
nap végére közel húsz főből 
állt az új szentpéteri népdal-
kör, ráadásul egy férfi is csatla-
kozott hozzánk.
- Vannak még halvány emlé-
keid az első fellépésről?
- Nem is halvány. Először 
2007 novemberében, a Terü-
leti Szociális Központ 15 éves 
jubileumi műsorában kap-
tunk lehetőséget a bemutatko-
zásra. Emlékszem a meglepett 
arcokra, amikor széthúzódott 
a függöny, és egy új, ismeret-
len kórus állt a színpadon. 
Nagy sikerünk volt, de min-
denki nagyon izgult, hiszen 
több tagunk is életében elő-

ször állt színpadon. Az évek 
alatt már rutint szereztünk, és 
biztonsággal állunk ki szere-
pelni. 
- Milyen dalokat hallhat tő-
letek a közönség?
- Repertoárunkban elsősorban 
Borsodban gyűjtött népdalok 
szerepelnek, de helyet kaptak 
más tájegységek dallamai is. 
Szívesen énekelünk Kalocsán, 
Sárközben, Somogyban, Rába-
közben és a Galga mentén 
gyűjtött dallamokat is. Az öt 
év alatt mintegy 62 népdal-
csokrot tanultunk meg.
- Mi volt a célotok azzal, 
hogy a nulláról felépítsetek 
egy ilyen (ma már bátran ál-
líthatjuk) sikeres csoportot?
- A népdalkör megalakulásá-
nak elsődleges célja a magyar 
népi kultúra hagyományainak 
ápolása és Sajószentpéter vá-
rosi műsorainak színesítése 
volt. Rendszeres fellépői va-
gyunk a helyi majálisoknak, a 
júniusi városnapi rendezvé-
nyeknek, az augusztus 20-ai 
városi ünnepségeknek és a 
szeptemberi bányásznapi 
megemlékezéseknek. Több-
ször kaptunk meghívást helyi 
bálokba, az öregek napjára, és 
már több kiállítás megnyitóját 
is színesítettük, sőt, egy-egy 
alkalommal a Sajó TV műso-
raiban is feltűnünk. Az elmúlt 
5 év alatt részt vettünk több 
szomszédos település által 
szervezett találkozón: Sajóbá-
bonyban, Berentén, Parasz-
nyán, Bánhorvátiban és Vad-
nán is jártunk. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy a kör-
nyező településeken működő 
népdalkörök közül a miénk a 
legnagyobb létszámú. 
- Évtizedek óta ismerlek, tu-
dom, álmodban is azon jár az 
eszed, miként lehetne fej-
leszteni, jobbá, még színvo-
nalasabbá tenni a produk-
ciót. Kérlek, avass be a ter-
veidbe!
- Terveink között szerepel 
többek között: novemberben 
az ötéves jubileumunkat meg-
ünnepelni a IV. Sajóvölgyi 
Népdalköri Találkozón. Ide 
meghívjuk azokat a népdalkö-
röket, akikkel az elmúlt öt év 
alatt a legjobb kapcsolatokat 
építettük ki, és többször is jár-
tunk náluk. Készülünk a Sajó-
gyöngye népdalkör első CD-
jének kiadására is, melynek 
felvételei már több hónapja 
zajlanak. A legjobban sikerült 
népdalcsokrainkból éneke-
lünk rajta, és azt szeretnénk, 
ha decemberben a karácsony-
fa alá kerülne. Az sem titok, 
hogy legutóbbi szereplésein-
ket már citerakísérettel színe-
sítettük, így várjuk azoknak a 
citerázni tudó felnőtteknek a 
jelentkezését, akik szívesen 
bekapcsolódnának a népdal-
kör műsoraiba, egyébként pe-
dig szeretettel várunk új je-
lentkezőket a sorainkba, 20 és 
100 év között bárkit, aki szeret 
énekelni. Bízom benne, hogy 
a 10 éves jubileumunkat is 
együtt ünnepelhetjük erőben, 
egészségben!

Sulyok

Az elmúlt 5 évben a város egyik meghatározó értékévé vált 
a Sajögyöngye népdalkör

2012. július-augusztus-szeptember

Lassan itt a november, 
újra biztosítóváltás!

Biztosítóváltás az interneten is: www.nalexander.hu

Kösse át januári évfordulós lakás, casco és kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítását a sajószentpéteri Okmányirodában!
Tapasztalt kollégáink segítségével a Magyarországon jelenlévő összes 
biztosító közül választhat.
Mindent egy helyen, kényelmesen, utazás és sorban állás nélkül.

Intézze biztosítási ügyeit helyben, a sajószenpéteri 
Okmányirodában!

December 31-ig érdeklődjön Lakástakarék-pénztári akciónkról is!
Tel: 06 46/ 411-800.
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Kutyavilág a chipek körül 

Egy rizsszem méretű kapszu-
lát fecskendővel juttat az állat-
orvos az állat bőre alá, amely-
ben 15 számból álló azonosító 
van, ami egy egységesített le-
olvasó szerkezettel ellenőriz-
hető. Idáig a törzskönyvezett 
kutyákat látták el gazdáik ez-
zel a jelzéssel, amelynek ára a 
beavatkozásnál kötelező vizs-
gálattal és regisztrációval 
együtt 6-9 ezer forint között 
mozgott. Ilyenkor kap az eb 
oltási könyvet, útlevelet és re-
gisztrációs lapot is. Az adatok 
bekerülnek a Petvetdata kis-
állat-nyilvántartó rendszerbe, 
amelyben idáig mintegy fél-
millió kutyát regisztráltak. A 
Felelős Állatbarátok Közhasz-
nú Egyesülete szerint hazánk-
ban jelenleg másfélmillió eb 
él, és üdvözlik az általános 
chipezést, mert véleményük 
szerint így szabályozhatóvá 
válik a szaporulat is. A sajtó-
ban megjelent véleményük 
szerint jelenleg legalább száz-
ezer kóbor kutya él az utcákon 
és a külterületeken, és a beve-
zetett intézkedés után ezek 
száma is csökkenni fog. 
Az 1998-as állatok védelméről 
szóló törvény módosítása lép 
érvénybe január 1-jétől – nyi-

latkozta dr. Minár Gyula állat-
orvos. A B.-A.-Z. Megyei Ál-
latorvosi Kamara elnöke kifej-
tette: a kormány által beter-
jesztett álláspontot egyeztet-
ték a szakmával, és a MÁOK is 
üdvözölte, ám a parlamenti vi-
tában beterjesztett, majd elfo-
gadott módosítások többsé-
gükben nélkülözték a szak-
maiságot. Ezért számtalan 
részletkérdésre máig nem 
kaptak választ, emiatt több 
észrevételt juttattak el a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
illetékeseihez. 
Több helyen megjelent, hogy 
a chip beültetése 3500 Ft-ba 
kerül. Az összeg meghatározá-
sával megszabták, hogy egy 
magánpraxisú állatorvosnak 
ennyiért kell elvégeznie ezt a 
műveletet. Kis távoli falvak 
közelében nincs rendelő, 
azokba ki kell autózni, egy 
chip ára – gyártótól függően – 
1200 forintnál kezdődik, a be-
avatkozás előtt van egy kap-
csolódó kötelező vizsgálat, 
ami ezertől 5-6 ezer forintig 
számlázható ki, a chipleolvasó 
készülék 30 ezer forinttól in-
dul, és még nem beszéltünk az 
55-60 százalékot kitevő befize-
tendő járulékokról. 

Másik gondja az állatorvosok-
nak, hogy hatósági feladatot 
taksáltak rájuk. Oltásnál vagy 
betegség esetén ellenőrizniük 
kell, hogy ellátták-e transz-
ponderrel az állatot, és ha 
nem, a gazda adataival azt je-
lenteniük kell a területi fő-
állatorvosnak, aki majd bün-
tethet. Dr. Minár Gyula előre 
látja, hogy ebből sok konflik-
tusuk lesz, mert bizonyos te-
rületeken idáig sem voltak 
biztonságban, ha egy harapá-
sos sérülés után a kutya tulaj-
donosát keresték. Vidéken az 
ebek főként házőrző feladatot 

végeznek, ezért hamisak. 
Többségükben idős emberek 
tartják őket, akik nem tudnak 
majd besegíteni a chip behe-
lyezésekor a nagy testű állatok 
megfogásában, így erre sincs 
egyelőre biztonságos megol-
dás. Arról nem is beszélve, 
hogy sokan nem értik meg a 
rendelet lényegét. Ezért sze-
retné a kamara, hogy az álta-
luk közölt kifogásokat a mi-
nisztérium gondolja át, és 
kapjanak feladatot az önkor-
mányzatok is az állatorvosok 
regisztrációs munkájában. 

Kovács I. 

Az eszköz, 
amellyel az állat bőre alá juttatják a parányi mikrochipet, 

és a másik, amellyel leolvashatják róla az adatokat

2012. július-augusztus-szeptember

BORÁSZATI KELLÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
BORÁSZATI KELLÉKEK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Minden négy hónaposnál idősebb ebet egyéni azono-
sítóval kell ellátni 2013. január 1-jétől. A módosított ál-
latvédelmi törvényben maximalizálták ugyan a mik-
rochip (transzponder) beültetésének árát, csakhogy 
számtalan körülményt nem vettek figyelembe. A Ma-
gyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) ezért újabb változta-
tásokat javasol a törvényhozóknak. 

A LAKOSSÁGNAK -5%, KIVITELEZŐKNEK ÉS VISZONTELADÓKNAK 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET ADUNK!

Az akciós, 4 m-es csatornára további kedvezmények nem érvényesek!
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Vízszintes: 1. Magyarország első tanügyi rendeletét ő 
adta ki 1777-ben. 12. A szerelem és vágy görög istene, 
Khaosz gyermeke. 13. Olasz eredetű, népszerű 
kártyajáték. 14. Gyapjú szőttes anyag, magyar népi viselet. 
16. Konferencia-város a Krím félszigeten. 17. Könnyűfém 
rövid neve. 18. Élelem. 20. Koporsót tartó emelvény. 23. A 
rádium vegyjele. 24. Kiütés a ringben. 26. Durva szemű 
őrlemény. 27. Szomjas állatot ellát. 29. A sertés húsos 
hátgerince. 31. Népszerű brazil író (Jorge). 32. A 
kalamárisban tartjuk. 33. Nedvszívó papír.

Függőleges: 1. Létrehoz, megteremt. 2. Eladásra felkínál. 
3. Az IFA-gyár egyik teherautója volt. 4. Szó a Halotti 
beszédből. 5. Határozott névelő. 6. Latin és. 7. Település az 
osztrák-magyar-szlovák határon. 8. Korszak. 9. A Nana 
írója (Émile). 10. Iktatva, röviden. 11. Makacs. 15. Rajt. 
18. Az örök nő. 19. Porszívó márka. 21. Számszerű tény. 
22. Peru fővárosa. 23. A Dóra jelenti írója (Sándor). 25. 
Rendezőirodánk volt. 28. Hajófar. 30. Középen sajnál! 31. 
Az asztácium vegyjele.  

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2012. 
október 17-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os 
könyvutalványt sorsolunk ki. 
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter 
Hunyadi  u .  11 .  E-mai l :  sa jotv@gmail .com,  
szentpeterikronika@citromail.hu.
 
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: Városnapok. 
Köszönjük Olvasóink aktivitását,  és minden 
rejtvénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16 
órakor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők 
klubjába! 
A szeptember 10-én megtartott sorsoláson Rozgonyiné 
Dedics Juliannának kedvezett a szerencse. Gratulálunk! 
A nyeremény átvételéről később értesítjük. 
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E-mail:  Megejelenik negyedévente 4300 példányban.  info@litoplan.hu;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó 
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza.
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 Profém Kft.
Profém Kft.

Szaküzlet
SzaküzletFŰTÉS-MESTER

FŰTÉS-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

Víz-, gáz-, fűtésszerelvények, csövek, fittingekVíz-, gáz-, fűtésszerelvények, csövek, fittingek
Kazánok, vízmelegítők, napkollektorokKazánok, vízmelegítők, napkollektorok

Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolárrendszerek bevezető áron!

Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolárrendszerek 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
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