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Hóesés és kokárda
Városi ünnepség a Kossuth Iskolában

Ha azt hallottam volna pár
héttel ezelőtt, hogy idén már-
cius 15-én osztrák csapatok
fogják átlépni a határt, való-
színűleg úgy gondoltam vol-
na, hogy csak egy türelmetlen
hagyományőrző csoportról
van szó, ami a történelmi tu-
dását tekintve erős hiányossá-
gokkal küszködik, és csak
legyintek. Ha azt is hallom,
hogy vastag hótakaró esik le
ezen a napon, ami megbénítja
több nagyobb út forgalmát,
már felkaptam volna a feje-
met. Ha pedig kiderül, hogy a
sógorok nem lovakon fognak
jönni, hanem súlyos munka-
gépeken, méghozzá azért,
hogy az utakon rekedt magyar
autósokat kiszabadítsák rab-
ságukból, valószínűleg rögtön
felcsaptam volna a lexikont az
irónia szócikknél.
Kicsit eltöprengtem azon,
hogy hogyan alakultak volna
az 1848-as események, ha már-
cius idusán akkor is tetemes
mennyiségű hó lepte volna el a
pesti utcákat. Vajon a márciusi
ifjak kinéztek volna az abla-
kon, aztán vastag takaróba
burkolva nemzeti tüntetés he-
lyett inkább teát forraltak vol-
na? Nem hiszem. Ahogy azt
sem, hogy bárkit is korlátozott
volna a cudar idő Sajószentpé-
teren abban, hogy ellátogas-
son a Kossuth Lajos Iskolában
tartott megemlékezésre már-
cius 14-én, csütörtökön. Mint
minden eddigi ilyen ünnep-
ség, ez is az Erkel Ferenc nevé-
vel fémjelzett dallamokkal
vette kezdetét. Miután a Him-
nusz véget ért, és mindenki
elfoglalta a helyét, Sajó Attila,
az MSK igazgatója köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd át-
adta a szót Bodnárné Sallai
Ágnes intézményvezető asz-

szonynak. Bár ő nem egy lép-
csősor oszlopokkal szegett te-
tején állt, és nem harsogta el a
12 pontot sem, a hallgatók
mégis ünnepi csöndben hall-
gatták beszédét. A műsor má-
sodik felében a Sajószentpéte-
ri Központi Általános Iskola
Kossuth Lajos Iskola diákjai-
nak előadása következett. Ter-
mészetesen a műsor központi
témája itt is az 1848-as
március 15-i események vol-
tak. A Városi Musical Stúdió
énekesei, a Tücsökmadár nép-
táncegyüttes és a Hajlika Nép-
táncstúdió táncosai működtek
közre az előadásban. A népi
öltözékekkel, táncokkal, éne-
kekkel és a citerazenével iga-
zán autentikus hangulatot
kölcsönöztek az ünnepségnek.
Végül az egybegyűlt megemlé-
kezők kisétáltak az iskola ud-
varán álló emlékműhöz. A ha-
vas eső egyre sűrűbb cseppek-
ben kopogott az ernyőkön,
míg elhelyezték az emlékezés
koszorúit.
Lehet, hogy a világ 165 év alatt
tényleg megbolydult, és az is
megeshet, hogy az emberek
szokásai, mindennapjai is
megváltoztak. Hóeséssel kö-
szönt a tavasz, és akikkel régen
hadilábon álltunk, azok nyúj-
tanak segítőkezet. Lehet,
hogy sok minden tébolyult-
nak, már-már szatirikusnak
tűnhet mostanság hazánkban,
de amíg mindenki kicsit job-
ban kihúzza magát a Himnusz
hallatán, kicsit büszkébben
tekint a nemzeti kokárdát hor-
dó fiatalokra, és amíg szívében
mély tisztelettel emlékezik
meg hőseinkről, amikor an-
nak ideje van, mégsem lesz
olyan furcsa hely Magyaror-
szág.

Bájer M.

Aki úgy gondolja, hogy évről évre jobban megbolydul a
világ, annak talán részben igaza van. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint idei „rendhagyó” nemzeti ünne-
pünk.

Az ünnepi beszédet Bodnárné Sallai Ágnes,
a Kossuth Lajos Iskola vezetője tartotta

A rossz idő ellenére is teljes
díszben a Kossuth-szobor

Főszerepben
a Hajlika Néptáncstúdió

A „hadnagy” és a „közlegény” párbeszéde
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Költségvetés kontra adósságkonszolidáció
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

- Beszéljünk elsőként az
adósságkonszolidációról, hi-
szen az emberek jelentős ré-
szét – valljuk be, jogosan – az
érdekli, mit jelent Sajószent-
péter számára a 70%-os ál-
lami adósságátvállalás!
- Természetesen sokat jelent,
hiszen a mintegy 2 milliárd fo-
rintos adósságállományunk-
ból 1,4 milliárd forintot az ál-
lam fizet majd. Ez tehát vitat-
hatatlanul segítség a városnak,
az önkormányzatnak; az igazi
segítség azonban az lett volna,
ha az állam – az adósságátvál-
lalás helyett – a települések
működését finanszírozza.
Mondok egy egyszerű példát.
A város működési hiánya 371
MFt. Igaz, papíron nincs hi-
ány, hiszen az idei évtől hi-
ánnyal nem tervezhető a költ-
ségvetés, így ennek megfelelő-
en olyan bevételi sorok is sze-
repelnek a költségvetésben,

melyek teljesülése finoman
szólva is kétséges. A 371 mil-
liós összeg mintegy 90 száza-
léka a kötelezően ellátandó fe-
ladatok kapcsán keletkezik, s a
maradék 10 százalék sem
luxusigények következmé-
nyeként jelenik meg, hanem
olyan kulturális és művelődési
feladatok kapcsán, melyekre
egy ekkora méretű városban
mindenképpen költeni kell.
Miután Sajószentpéternek (és
még jó néhány településnek)
rendkívül kevés a bevétele,
ezért ebben az esetben az je-
lentené a valódi megoldást, ha
a kötelező feladatokat az állam
finanszírozná. Azt gondolom,
nem nehéz eldönteni, hogy a
kötvény törlesztéséhez szük-
séges évi 80-100 millió forin-
tot, vagy az évi 371 milliós mí-
nuszt nehezebb kigazdálkod-
ni. Persze ettől függetlenül is
az a véleményem, nagy segít-

A februári képviselő-testületi ülésen a pénzügyi bizott-
ság elnöke részletesen elemezte az idei esztendő költ-
ségvetési sarokszámait, illetve az állami adósságkon-
szolidáció Sajószentpéterre vonatkozó hatásait, a gré-
mium ülését követő napokban mégis a valóságtól elru-
gaszkodott számokról lehetett hallani a városban. Ilyen
előzmények után településünk polgármesterét kértem
arra, öntsön tiszta vizet a pohárba.

ség az önkormányzatok szá-
mára az adósságkonszolidá-
ció, de a valódi problémát nem
oldja meg, hiszen – bevételek
hiányában – a működési hiány
évről évre újratermelődik.
- Örülök, hogy polgármester
úr pontos számokat említ, hi-
szen az utóbbi napokban már
közel 1 milliárd forintos mű-
ködési hiányról is hallottam.
Nyilván a 371 millió forint is
nagyon sok, meddig tartható
így a költségvetés?
- Még egyszer hangsúlyozom,
hogy csupán a törvényi előírás
miatt van egyensúlyban a
költségvetés. A valós működé-
si hiány 371 MFt, ami hatal-
mas összeg. Olyannyira hatal-
mas, hogy még rövidtávon
sem tartható. Az önkormány-
zat gazdálkodása nagyon ha-
sonlít egy családi kasszához: a
szülők (tegyük fel, van mun-
kahelyük) minden hónap 3-án
kapnak fizetést. Ha a család
bevétele (a két szülő fizetése)
nem fedezi a kiadásokat (rezsi,
étkezés és egyéb költségek),
akkor bizony már 20-a kör-
nyékén azon kell sakkozni,
hogy a gyerekek számára a me-
leg étel vagy a fűtött lakás fon-
tosabb-e, hiszen a kettő együtt
nem megy. Így van ezzel ön-
kormányzatunk is, hiszen az
állam által kötelezően megsza-
bott feladatokra egyszerűen
nem elég a bevételünk. Talán
elég csak azt megemlíteni,
hogy minimális az iparűzési
adóból származó bevétel, a
személy i jövede lemadó
(SZJA) teljes összege, vala-
mint a gépjárműadó 60 szá-
zaléka pedig már nem hoz-
zánk, hanem a központi költ-
ségvetésbe folyik be. Ebből a
szempontból nemcsak Sajó-
szentpéter helyzete kritikus,
hanem az országban még több
száz más önkormányzaté is.
Persze én optimista vagyok,
így bízom abban, hogy ezt a
problémát is felismeri az ál-
lam, s még időben segítséget

nyújt. Mint ahogyan tette ezt
korábban Ózd városával, hi-
szen az említett település (az
elmúlt évben) az ÖNHIKI el-
ső körében 102,498 MFt-ot, a
második-harmadik körben
pedig 178,176 MFt-ot kapott,
így több mint 280 millió forin-
tot a működési hiány csökken-
tésére fordíthatott a település.
Optimista emberként azt re-
mélem, a kormány nem a vá-
rosvezetés „színe” alapján
dönt majd a hasonló célokat
szolgáló források elosztásánál.
- Az idei költségvetés készí-
tésekor egy új fogalommal is-
merkedhettek meg a hivatali
apparátus szakemberei, ami
nem más, mint a feladatfi-
nanszírozás. A kötelező fela-
datokat taglaló sorok tanul-
mányozása során azonban
egy-két meghökkentő páro-
sítás (feladat-összeg) is
szembeötlik. Gondolok itt
például a virágosítás, parko-
sítás kérdéskörére.
- Az idei évben 10 millió fo-
rintot határozott meg a köz-
ponti költségvetés Sajószent-
péter számára virágosításra és
parkosításra, s mivel feladatfi-
nanszírozásról van szó, ezért
ezt az összeget másra nem for-
díthatjuk. Talán a Krónika ol-
vasói is emlékeznek még rá,
hogy évekkel korábban engem
azért bíráltak, mert 2 millió
forintot fordítottunk ilyen cé-
lokra, amit egyesek pazarlás-
nak tartottak. (Kíváncsi len-
nék rá, mi a véleményük a 10
millióról!) Természetesen én
ma is virágpárti vagyok, és azt
szeretném, ha a városunk a jó
idő beköszöntével parkosított
és virágokkal díszített lenne,
de úgy gondolom, hogy a mos-
tani gazdasági helyzetben 10
millió forintot ilyesmire köl-
teni nem szabad, így most
azért lobbizom, hogy ennek az
összegnek egy részét más fela-
datokra lehessen átcsoportosí-
tani.

Sulyok B.

Városunk polgármestere optimista a jövőt illetően
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Ismered a járást?
Fontos tudnivalók sajószentpéterieknek

Ha a közigazgatási szerveze-
tekről akarunk beszélni, alap-
vető működési elveket kell
megismernünk. Egy közigaz-
gatási szerv illetékességén azt
értjük például, hogy milyen
közigazgatási határokon belül
folytathat le érvényes eljárást,
így alaptétel, hogy az önkor-
mányzati szervek illetékessé-
ge az adott önkormányzat köz-
igazgatási határáig terjed.
Egyszerűsítve: egy város ön-
kormányzatának bizonyos ha-
tásköre nem terjed ki más vá-
rosokra, ahogy az egyik me-
gyéé sem a másikra. A legna-
gyobb „halak” a közigazgatás
tavában az országos illetékes-
ségű szervek, majd a megyei és
végül az önkormányzati szer-
vek jönnek a rangsorban. Ám
ez év elejétől egy ismerős, de
mégis újnak mondható „hal-
fajjal” találkozhatunk, a járá-
sok formájában. Kicsit ide-
gen, kicsit ismerős, de a mi-
énk, legalábbis most már min-
denképpen. Hazánkban a je-
lenlegi megyéken belül ala-
kultak ki a járások, amelyek
számát az adott megye mére-
teihez igazították. Borsodban
15 ilyen egység jött létre, ami
jókora növekedést jelent az
1966-os és az 1983-as járások-
hoz képest megyénkben. A já-
rások bevezetésével a KIM egy
hármas célnak szeretett volna
eleget tenni. Első és talán leg-
fontosabb szempont az volt,
hogy az államot, annak ügyeit
és szolgáltatásait közelebb
hozzák az emberekhez, még

inkább elérhetővé tegyék azo-
kat mindenki számára. Cél-
kitűzés volt még a közigazga-
tás alsóbb szintjeinek színvo-
nalas reformja, és ezzel együtt
a költségtakarékosság. A ter-
vek szerint minden jelenlegi
okmányirodába kerülne egy
kormányablak. Kormányab-
laknak nevezzük a kormány-
hivatalok integrált ügyfélszol-
gálati irodáit. Az ügyfélszolgá-
lati irodák 29 ügykörrel indul-
tak, kiemelt feladatuk, hogy az
államigazgatási ügyekben tel-
jes körű tájékoztatást nyújtsa-
nak az ügyfelek részére. A kor-
mányablakokban 300 jól kép-
zett, ügyfélszolgálati vizsgát
tett kormánytisztviselő dolgo-
zik. Az irodák ügyfélbarát
nyitva tartással, munkanapo-
kon 8 óra és 20 óra között vár-
ják az ügyeiket intézni kívánó
állampolgárokat. Legalábbis
ez a tervezet. A valóságban
még sok munka és szervezés
kell ahhoz, hogy ez a cél mara-
déktalanul teljesüljön. A kitű-
zött határidő 2013 októbere,
előreláthatólag eddigre épül-
nek ki a kormányablakok az
okmányirodák bázisain, és ek-
kortól már maradéktalanul él-
vezhetjük a pozitív változáso-
kat.
Hogy Sajószentpéteren mi-
lyen főbb változások történ-
nek az építéssel és városüze-
meltetéssel kapcsolatos ügyin-
tézésben, arról Papp Tamással,
a Városüzemeltetési és Beru-
házási Osztály vezetőjével be-
szélgettem. Mint kiderült, az

Sokat hallhattunk arról az utóbbi időben, hogy 2013.
január 1-jétől megváltozik a magyar közigazgatási rend-
szer, mégpedig szó szerint gyökerestől, hiszen a legalsó
szinteken történik átalakulás. Az idősebb generációk
emlékezetében még élénken élhet a járás mint közigaz-
gatási egység fogalma, de vajon a nevén kívül miben ha-
sonlít még az új rendszer a 20 évvel ezelőtti elődjéhez?
Egyáltalán, miért találta a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szükségesnek a régi egység újraélesz-
tését? Mindkét kérdés jogos és szükségszerű, ám talán
mégis azt a legfontosabb tudni, hogy a változás milyen
formában érinti városunk lakosságát.

építési hatósági tevékenység
elkerült az önkormányzattól,
helyette létrejött az osztályon
az építési szolgáltatási pont,
melynek feladata a lakosság
szolgálatában az építési fela-
datokhoz való segítségnyúj-
tás. A térség építési ügyeit a
környék két járása: a kazinc-
barcikai és a miskolci osztotta
meg. A Sajószentpéterrel kap-
csolatos építési ügyek Kazinc-
barcikára kerültek, míg a völ-
gyesi települések ügyeivel
Miskolcon foglalkoznak. Ter-
mészetesen bizonyos felada-
tok a városnál maradtak, és
ezen felül szélesedtek is a fela-
datkörök: az osztály látja el a
főépítészi feladatokkal kap-
csolatos előkészítési tevé-
kenységeket. Ezen felül a vá-
rosüzemeltetéssel kapcsolatos
munkák is gyarapodtak.
Más területen is történtek vál-
tozások. A Hatósági és Szoci-
ális Osztály és Városi Gyámhi-
vatal is átalakult, az új elneve-
zése Igazgatási Osztály lett.
Természetesen ez nem csekély
tevékenységbeli újulást jelent,
de Fucskó Róbertné, az osz-
tály vezetője is örömmel adott
felvilágosítást a változásokkal
kapcsolatban. Az államigazga-
tási feladatok jó része, ponto-
sabban 80 ügykör került a já-
rásokhoz. Ezek között találha-
tó például az okmányirodai
feladatok, a jegyzői gyámható-
sági és a szociális feladatok,
valamint az örökségvédelem-

mel kapcsolatos tevékenysé-
gek. Az ügykörökkel együtt az
osztály több munkatársa is a
járáshoz került. Az igazgatási
feladatok ellátásával azonban
továbbra is az osztály foglalko-
zik. Ide tartoznak a szociális,
anyakönyvi, gyámügyi és az
általános feladatok is, továbbá
januártól a telepengedélyezési
eljárások is itt történnek.
A szociális ellátások nagy
része is maradt, a kérvényeket
az osztályhoz kell küldeni.
A gyermekvédelmi törvény
alapján nyújtható pénzbeli el-
látások is az Igazgatási Osztály
munkáját képezik, viszont
például az okmányügyintézés-
ből több feladatkörrel is a járás
foglalkozik, ilyenek például az
útlevelek, személyigazolvá-
nyok kiállítása és a lakcím vál-
tozásával kapcsolatos felada-
tok. Az ügyintézés szerencsére
továbbra is helyben történik,
hiszen a Kazincbarcikai Járási
Hivatal kirendeltségeként lát-
ják el a korábbi jegyzői fela-
datköröket.
Bár jól láthatóan a szervezeti
egységekben sok minden vál-
tozott, és ez kihatással lehet a
hivatalos ügyek intézésére, az
a cél, hogy októberre egy meg-
reformált, költségtakarékos és
a lakosok számára kényelme-
sebben elérhető rendszer ala-
kuljon ki, egyre inkább kéz-
zelfoghatóvá válik.

B.M.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály továbbra is
az Okmányiroda épületében működik, míg az

Igazgatási Osztály a Kálvin tér 6. szám alatt található

2013. január-február-március
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Nincs megállás, pályázunk tovább!
Helyzetjelentés 2013 márciusában

Nem áll le a Föld forgása, sőt,
még csak nem is lassít a ked-
vünkért, a folyók sem horda-
nak szolidaritásból kevesebb
vizet az árterületekre, és a ta-
vasz sem jön hamarabb, hogy
kedvünk lelhessük benne. A
természetben minden a saját
ütemében mozog tovább, mű-
ködik, teszi a dolgát. És akár-
mennyire furcsa, városunk is
jól beleillik ebbe a körforgásba,
hiszen a válság ellenére újabb
pályázatok indultak útnak, és
mi, még ha a természethez ké-
pest kicsit lassítottunk is, to-
vább épülünk.
A jelenleg futók közül talán a
legnagyobb szabású a Tudás-
expó-expressz elnevezésű
TÁMOP-os pályázat, ami az
élethosszig tartó tanulást hi-
vatott segíteni a könyvtári há-
lózat nem formális és informá-
lis képzési szerepének erősíté-
sével. A programmal önkor-
mányzatunk alapvető célja a
helyi óvodák és általános isko-
lák oktatási hatékonyságának
növelése, a gyermekek és a ta-
nulók szövegértési kompeten-
ciájának fejlesztése, a városi
könyvtár integritásának bizto-
sítása. A projekt elszámolható
költsége összesen 29 294 144
Ft, az igényelt támogatás össze-
ge pedig 29 294 144 Ft. A meg-
valósítás időszaka ez év január
elsejétől 2014. 06.29-éig tart. Ez
idő alatt megvalósul a Lévay
József Könyvtár szolgáltatásai-
nak korszerűsítése, az elektro-
nikus katalógus fejlesztése, a
MaNDA Pont létrehozása. Ez a
mozaikszó a Magyar Nemzeti
Digitális Archívum rövidítése,
amely egy olyan portál, mely-

nek legfontosabb feladata az
lesz, hogy a magyar kultúr-
kincs valamennyi alkotását di-
gitális formában rögzítse, és
egy központi felületen elérhe-
tővé tegye. A QR kód (egy két-
dimenziós pontkód) alkalma-
zásával lehetővé válik a turisz-
tikai nevezetességek letöltése,
valamint az oktatáshoz kapcso-
lódó dokumentumok beszer-
zése is megtörténik, mellyel az
élethosszig tartó tanulás felté-
telei biztosítottak.
Egy másik TÁMOP-os pályá-
zat, melynek címe Kulturális
intézmények részvétele a tan-
órán kívüli nevelési feladatok
ellátásában, a helyi és térségi
óvodák, iskolák oktatási haté-
konyságának növelését tűzte ki
célul. Lényegében az önkor-
mányzat – a Művelődési és
Sportközpont és Városi
Könyvtár révén – hozzájárul a
tanórán kívüli, szabadidős nem
formális nevelési formák kíná-
latának bővítéséhez. A projekt
elszámolható költsége összesen
24 429 602 Ft, az igényelt támo-
gatás összege 24 429 602 Ft. A
megvalósulás 2012. 10. 25-étől
vette kezdetét, és 2014. 04. 25-
éig fog tartani. A pályázat kere-
tében három iskolai feladat-el-
látási hely tanulói számára há-
rom féléven keresztül hét témá-
ban nyolcheti szakkör válik
elérhetővé minimum 216 gyer-
mek számára. Elkészül a képzé-
sek tananyaga, és a tehetség-
gondozás keretében négy in-
tenzív nyári tábor kerül meg-
szervezésre 96 gyermek számá-
ra. Négy óvodában három fél-
éven keresztül félévente és in-
tézményenként három téma-

Az egész média attól zeng, hogy válság van. Minden nap
hallhatunk a részvényárfolyamok zuhanásáról, az árak
emelkedéséről, szükségszerű megszorításokról, csődbe
ment vállalkozásokról, megszűnt munkahelyekről. Ha
finoman szeretnénk fogalmazni, azt mondhatjuk, a gaz-
daság nem nevezhető jelenleg stabilnak. A szakértők
szerint pedig ez a helyzet csak a kezdet. Ám a minden-
napok nem teszik meg azt a szívességet, hogy lelassul-
nak, míg nagy nehezen kipihenjük a bajainkat.

nap kerül megrendezésre, fela-
dat-ellátási helyenként féléven-
te min. 15 fő számára. Három
iskolai feladat-ellátási hely
számára két félévben témahét
szervezése valósul meg erdei
tábor keretében, amelyen há-
rom intézményből két alka-
lommal 21-21 fő vehet részt;
valamint egy félévben három
vetélkedő kerül megszervezés-
re, amelyeken mindhárom fela-
dat-ellátási hely képviselteti
magát.
A harmadik TÁMOP-os pályá-
zat elnevezése: Egészségügyi
továbbképzés Sajószentpéte-
ren. Ennek keretein belül a
GYÓMI dolgozói közül egy fő
szakdolgozó képzését kívánják
megvalósítani. A megszerezni
kívánt OKJ-s szakdolgozói
szakképesítéssel - epidemioló-
giai szakápoló - a jogszabályban
előírt infekciókontrollt kívánja
az intézmény kiváltani, melyet

jelenleg is egy külső megbízott
cég végez. Ezzel a képzéssel
megtakarítást tud elérni az in-
tézmény. A rendelkezésre álló
támogatási összeg, az elnyert
támogatási összeg 3.704.869 Ft.
A GYEMSZI Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet
szervezésében Epidemiológiai
szakértő képzésen vesz részt
Horváthné Balogh Erika. A
képzés várhatóan 2013 áprilisá-
ban elméleti és szakmai vizsgá-
val zárul.
Ez a három pályázat, bár a vál-
ság összes problémáját nem
fogja varázsütésre eltüntetni,
jelzi azt, hogy megfelelő hozzá-
állással és elég munkával még a
nehezebb időszakban sem mu-
száj minden haladásról lemon-
dani, és a megfelelő módon
akár az értékteremtésre is ké-
pesek lehetünk.

Bájer Máté

2013. január-február-március

Idén is megszerveztük szinte
hagyományosnak mondható
bálunkat, melyet évekkel ko-
rábban batyus bálként hívtunk
életre. Természetesen most is,
mint minden évben, az óvodá-
sok nyitották meg a rendez-
vényt, hercegnőkként és her-
cegekként büszkén lépdeltek a
keringő zenéjére.
Ezúton szeretném megköszön-
ni a szülői munkaközösség és a

szülők munkáját, hiszen nélkü-
lük ez a rendezvény nem jö-
hetett volna létre. Támogató-
ink révén az idén udvari játék-
kal szeretnénk kedveskedni a
gyerekeknek, melyet reméljük,
nagy örömmel vesznek majd
birtokba.

Horváthné Orehovszki Judit,
tagintézmény-vezető
és az óvoda dolgozói

Tavaszköszöntő bál a
Semmelweis Utcai

Tagóvodában
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Segítség a bajban

Március végéig minden településen létre kell hozni a
helyi polgárvédelmi szervezetet. Sajószentpéteren leg-
kevesebb 300 főt kell kijelölni erre a feladatvégzésre, a
szervezés a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség iránymutatása szerint zajlik. Az alakítási tervet a
jegyző a kirendeltség-vezetővel közösen dolgozza ki,
amit a polgármester hagy jóvá. A munka részleteiről
Szentiványi Enikő közbiztonsági referenstől érdeklőd-
tünk.

technikai eszközökkel és
anyagokkal való felszerelése
központi ellátás, illetve gazda-
sági és anyagi szolgáltatási kö-
telezettség teljesítése kereté-
ben történik. A védelmi fela-
datok végrehajtása során a
gazdasági és anyagi szolgálta-
tási kötelezettség kiterjedhet
akár szállítási eszközök és
munkagépek igénybevételé-
nek tűrésére is. Települési
szinten a polgármester rendel-
heti el a szolgáltatás igénybe-
vételét. Ennek elrendelésekor
a közszolgáltatási, közellátási
szempontok mellett figyelem-
be kell venni a szolgáltatásra
kötelezett méltányos érdekeit
is.
A polgári védelmi szervezetbe
beosztott munkavállalót a ki-
képzés, gyakorlat és ideiglenes
polgári védelmi szolgálat ide-
jére a munkavégzés alól fel
kell mentenie a foglalkoztató-
nak. Erre az időszakra munka-
jogi védelemben részesül, a
felmentés időtartamára pedig
távolléti díj illeti meg. A távol-
léti díj és az ellátás igazolt
költségei az elrendelőt terhe-
lik, aki azt a munkáltató részé-
re megtéríti.
Az Országgyűlés a helyi ön-
kormányzatok számára bizto-
sítja a polgármester katasztró-
favédelmi feladatának ellátá-
sához szükséges anyagi felté-
teleket.
A védekezésnél jelentős terhet
jelent a felmerülő eszközök
(homok, zsák, fólia, lapát) biz-
tosítása, pótlása is. A személyi
állomány ellátásának, pihen-
tetésének költségeinél a biz-
tonságos munkavégzés feltéte-
leinek megteremtése, az egyé-
ni védőeszközök biztosítása
előzi meg az egyenruha pót-
lását.
Sajószentpéteren a legkeve-
sebb 300 fővel megalakítandó
polgári védelmi szervezetben
20 fő a parancsnokság létszá-
ma, 20 fő az infokommuniká-
ciós, 45 fő a lakosságvédelmi,

50 fő a logisztikai, 165 fő pedig
a műszaki egység.
Az egységek főbb feladatai a
teljesség igénye nélkül: az in-
fokommunikációs egység vég-
zi a lakosság helyi tájékoztatá-
sát, riasztását, a szervezet állo-
mányának riasztását, az irá-
nyító és együttműködő szer-
vek közötti kommunikáció
biztosítását. A lakosságvédel-
mi egységé a veszélyeztetett
területről a lakosság kitelepí-
tésével, kimenekítésével kap-
csolatos feladatok ellátása. A
logisztikai egység a szervezet
működéséhez szükséges anya-
gi-technikai feltételeket bizto-
sítja az érintett lakosság részé-
re, de rájuk vár a szállítási fela-
datok ellátása, a szükséges
egészségügyi ellátás támogatá-
sa és a védelem feltételeinek
biztosítása is.
A műszaki egység feladata a la-
kosság épségének és az anyagi
javak védelmének biztosítása,
a veszélyben lévő személyek
felkutatása, a mentés, a műsza-
ki károk felmérése, csökken-
tése, felszámolása és a helyre-
állítási feladatok ellátása.

Kovács

A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. rendel-
kezései határozzák meg a pol-
gári védelmi szervezetek mű-
ködésének – anyagi szolgálta-
tások, felkészülés, védekezés
költségeinek megtérítése és fe-
dezete – szabályait. A magyar-
országi lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar állampolgá-
rok részére honvédelmi és ka-
tasztrófavédelmi feladatok el-
látására polgári védelmi köte-
lezettség írható elő. Ez a fér-
fiakra és nőkre egyaránt 18
éves koruktól, a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatárig
terjed ki – közölte a közbiz-
tonsági referens.
A helyi polgári védelmi szer-
vezetbe csak a település terüle-
tén lakó vagy a településen
munkaviszonyban, illetve
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló sze-
mélyt lehet beosztani. A pol-
gári védelmi kötelezettség
alatt álló személyt (hatósági
határozattal) a lakóhely sze-
rint illetékes polgármester
osztja be a feladatvégzésre. A
kötelezettség alóli mentességi
szabályok többek között élet-
korral, gyermekneveléssel
kapcsolatos élethelyzetekkel
vagy munkaképesség-csökke-
néssel függnek össze.
A polgári védelmi kötelezett-
ség adatszolgáltatási, bejelen-
tési, megjelenési kötelezettsé-
get és polgári védelmi szolgá-
latot jelent. Ennek teljesítése
csak akkor tagadható meg, ha
a kötelezett önmaga, netán
mások életét, testi épségét

vagy egészségét közvetlen és
súlyos veszélynek tenné ki.
Vannak, akik polgári védelmi
kötelezettségüket bizonyos
munkakör ellátásával, köz-
megbízatás gyakorlásával tel-
jesítik, mint például a jegyző,
az alapellátást végző orvos és
szakképzett szakdolgozó vagy
a hivatását gyakorló pap és lel-
kész. A polgári védelmi fela-
datokat idáig főként az önkor-
mányzati intézmények szemé-
lyi állományára osztották ki,
ők az önkormányzati eszközö-
ket vehették igénybe. A közal-
kalmazotti állomány mára je-
lentősen csökkent, és a telepü-
léseken már nem jellemző a
szervezett, nagyobb létszámú
munkáltatók jelenléte sem. A
polgári védelmi szervezet tag-
jai április elsejétől egy határo-
zattal kiképzésre és gyakorlat-
ra oszthatók be, védelmi szol-
gálatra kötelezhetők.
Szentiványi Enikő visszautalt
a három évvel ezelőtti árvizek-
re, amikor a közhasznú mun-
kavállalók mellett sok önkén-
tes is részt vett a védekezési
munkákban. A szervezet meg-
alakításánál erre az adatra is
támaszkodnak majd a 2010-es
védekezést irányító hivatali és
intézményi vezetők tapaszta-
latai alapján. A polgári védel-
mi feladat ellátására önkénte-
sen jelentkező személy a vo-
natkozó jogszabályi rendelke-
zés szerint nyilatkozatot tesz.
Az önkéntes jelentkezés alap-
ján beosztottak jogai és kötele-
zettségei azonosak a polgári
védelmi kötelezettség alatt ál-
ló személyekével.
A polgári védelmi szervezetek

A vörösiszap-katasztrófa
hazánk egyik legsúlyosabb

havária eseménye volt

2013. január-február-március

Szerveződik az újfajta katasztrófavédelmi egység
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Téltemetés, tavaszköszöntés a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos Óvodában

Óvodánk több mint tíz éve a
Mátyás naphoz kötve rendezi
meg a „kiszehajtást”, e hagyo-
mányos régi ünnepet. A fel-
nőttek és a gyerekek ebben az
évben is készítettek „csúnya
bábot” szalmából és újságpa-
pírból.

A csoportok a kiszebábokkal,
csörgős busóval és hangos
énekszóval, rigmusok mondá-
sával ijesztgették a telet az
óvoda udvarán.
A kiszebáb elégetésekor fel-
lobbanó láng rendkívüli él-
mény a gyermekek számára,

Két városrészt köt össze az újonnan megépült átjáró

2013. január-február-március

A híd, amelynek története van
Sokakban idéz keserű emléke-
ket az a 2010-es, májusi vasár-
nap, amikor a megáradt Nyö-
gő-patak a magántulajdonok-
ban tett károkon túl elpusztí-
totta a köz vagyonát is, a Ma-
jor közben lévő gyalogos hi-
dat, ami több évtizeden ke-
resztül fontos átkelő volt so-
kak számára.

Az elpusztult hidat pótolni
kell, ez nem is volt kétséges, de
a miből és a hogyan már nem
volt ennyire egyszerű. A ter-
vekkel gyorsan elkészültek a
szakemberek, s csak a megfe-
lelő pályázat kiírására vártak.
Végül a város 2011 júniusában
nyújtott be pályázatot a gya-
loghíd újjáépítésére. Ekkor
azonban újra kellett tervezni a
hidat, hogy az uniós szabvá-
nyoknak is megfeleljen, azaz
meg kellett emelni, s az aka-
dálymentesítést is biztosítani
kellett. Az Európai Unió

39,132 MFt-tal támogatta a
projektet, melyből 12 255 500
Ft-tal részesedett a Major közi
Nyögő-híd, 4 254 500 Ft-tal a
Hunyadi utca, 17 843 500 Ft-
tal pedig a Sport utca csa-
padékvíz-elvezetése. A pályá-
zat benyújtása után közel egy
évvel kezdődtek meg a mun-
kálatok, amelyek a terveknek
megfelelően haladtak. A kivi-
telezés során megépült a vas-
beton hídfőkre támaszkodó,
acélgerenda és fa felszerkezetű
gyaloghíd, melynek hossza 11
m, hasznos szélessége pedig
1,5 m. Az akadálymentes fel-
vezető járdák hossza összesen
58 fm. Már elkészült a híd,
amikor újabb probléma me-
rült fel: a megemelt járószint-
hez túlságosan közel kerültek
az elektromos vezetékek. Egy
villanyoszlopot át kellett he-
lyeztetni, de ez sem ment
egyik napról a másikra. Enge-
délyeket kellett beszerezni,

egyeztetni kellett az ÉMÁSZ-
szal. Végül (közel egy fél évvel
a híd elkészülte után) február
19-én, 10 órakor a városlakók
hivatalosan is birtokba vehet-
ték az új hidat.
Reméljük, ezt az átkelőt is
hosszú évtizedeken keresztül
fogjuk megelégedéssel hasz-

nálni! Egy-két hónap eltelté-
vel mindenki megszokja
majd, hogy magas, hogy hosz-
szú a felvezető járda, s egy idő
után már csak azt emlegetjük,
milyen jó, hogy van ez a híd,
mert ennek köszönhetően
nem kell kerülőt tenni.

Románné

mivel – a babona szerint –
minden bajtól, rossztól meg-
szabadítja az embereket. Az
óvodások a betegséget, a hide-
get űzték, ezzel várva az egész-
séget, a meleget, a tavasz eljö-
vetelét.

Kisze, kisze, kiszebáb,
fodros már a rokolyád,

tüzet hozok, vizet hozok,
napsugárban pernye potyog,

iszkoljon a tél!

A tűz martalékává vált a kiszebáb A gyerekek kicsiben is elkészítettek a jelképes figurát
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„Az elégedett ügyfél a legjobb reklám”
Portré: Kalász László

- Te osztod a tanulmány meg-
állapításait?
- Sajnos én nem látom ilyen
optimistán a jövőt. A mosto-
hagyerekként kezelt északi ré-
gióban nem tapasztalok pozi-
tív elmozdulást. Az elszegé-
nyedés a keresletet nagyon
visszaszorítja, az önkormány-
zatoktól elvont pénzek ennek
a szegmensnek a fejlesztéseit
erősen visszafogják.
- Közvetve vagy közvetlenül
hány család, hány ember sor-
sa, kenyere múlhat rajtad?
Hány embernek biztosítasz
munkahelyet?
- A főállású létszámunk je-

lenleg tizenhárom, de a peri-
férikus szolgáltatásainkat és a
családtagokat is figyelembe
véve közel száz ember életét
befolyásoljuk valamilyen
szinten.
- Mi a legnagyobb teher ma
egy kisvállalkozás számára,
ha tehetnéd, mi lenne az el-
ső, amin azonnal változtat-
nál?
- A kiszámíthatatlan adózási
és jogi környezet, a visszame-
nőleges hatályú törvények el-
bizonytalanítanak, a jövőt ki-
számíthatatlanná teszik. A
minapi alaptörvény-módosí-
tás mindenkinek azt üzeni
(aki nem gondolja, még annak
is), hogy a hatalom kénye-ked-
ve szerint bármit megtehet ve-
led.
- Szerteágazó a tevékenysé-
ged, ez óhatatlanul okozhat
érdeksérelmeket, konfliktu-
sokat. Ezeket hogyan tudod
kezelni, sok ellenséget sze-

reztél magadnak?
- A konfliktust a vállalkozók-
nak nem kell keresniük, úgyis
belebotlanak, kompromisz-
szumra törekvéssel minden
elsimítható. Ellenségem ezért
talán nincs, vagy legalábbis
nem tudok róla.
- A lehetőségek találnak
meg, vagy te őket? Mihez kell
ma egy vállalkozónak a leg-
jobban értenie a boldogulás-
hoz?
- A vállalkozás indításakor te-
le voltam ötletekkel, azokat
igyekeztem megvalósítani.
Aztán az egyik munka hozta a
másikat, egyre többször meg-
találtak ajánlatokkal. A leg-
főbb erény, amivel rendelkez-
ni kell – ma ez még hangsúlyo-
sabb, mint bármikor koráb-
ban – a kapcsolatrendszer ki-
alakításának képessége, ami
újabb és újabb lehetőségeket
nyithat meg.
- Akár a korrupció árán is?
- Én elítélem ezt a fajta érvé-
nyesülést, de tudomásul kell
vennünk, hogy mióta a létünk
minden szegmense mélyen át
van itatva politikai érdekek-
kel, még inkább kiirthatatlan-
nak látszik a gazdasági életnek
ez a rákfenéje.
- A vállalkozókat előbb-
utóbb megkörnyékezi politi-
ka, vagy ők kacérkodnak a
politikával. Én úgy látom,
hogy te igyekszel a tisztes tá-
volságtartásra törekedni. Ez
tudatos magatartás?
- Azt vallom, hogy ha nem a
magad erejéből, a szakértel-
med, a munkád minősége ré-

Az aktuális politikai hatalom mindig igyekszik deklarál-
ni, hogy mennyire fontos számára a kis-és középvállal-
kozói szektor. Az érintettek mégis úgy látják, hogy ezek
legtöbbször csak kinyilatkoztatások maradnak, a hatá-
sukat nem érzik saját bőrükön. Egy mértékadó nemzet-
közi pénzügyi tanácsadó cég tanulmányából az derül ki,
hogy a nagyvállalatok vezérigazgatói (köztük a magya-
rok is) a tavalyinál optimistábban látják a közeljövőt.
Kíváncsi voltam, hogyan néz ez ki alulnézetben. Ebben
segítségemre volt az ismert sajószentpéteri vállalkozó, a
Szava Kft. ügyvezetője, Kalász László.

vén érvényesülsz, az nem ér
semmit. Az ilyen eszközökkel
helyzetbe hozott, sokszor lel-
kiismeretlen, politikailag lo-
jális, de hozzá nem értő embe-
rek miatt is csapnivaló ma a
műszaki színvonal és igényes-
ség. Volt olyan kurzus, ame-
lyik nekem is megüzente,
hogy amíg ők regnálnak, ne
számítsak a környéken mun-
kára.
- A politika egyre inkább hit,
mint ész alapokon működik.
Te hogyan állsz a hittel?
- Szerencsére több egyház
megbízott már munkavégzés-
sel, tehát mondhatom, hogy
ökumenikus vagyok. Az
egészről pedig azt gondolom:
lehet, hogy én a nem titkolt

baloldali értékekhez való kö-
tődésem ellenére vallásosabb,
hívőbb vagyok sok (időnként
érdekvezérelt) bigottnál. Azt
pedig te is tudod, hogy a pan-
zió, ahol most beszélgetünk,
egykor zsinagógaként műkö-
dött.
- Hát igen, a hely szelleme. A
környezeted, a város szelle-
mét bizonyos fokig óhatatla-
nul te is alakítod. A közössé-
get érintő ügyekben igénylik
a véleményed?
- Szerintem egyik városveze-
tés sem volt igazán vállalkozói
szemléletű, vagy meg sem kér-
deztek minket, vagy ha kikér-
ték is a véleményünket, egé-
szen más szempontrendszerek
irányították a döntéseket. Az a
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véleményem, hogy a politiká-
nak minden szinten (így hely-
ben is) aktívabb és élő párbe-
szédet kellene folytatnia mind
a vállalkozókkal, mind a civil
társadalommal.
- Te kinek a véleményére
adsz a legtöbbet?
- Egy jó barátom és két vállal-
kozó társamé mellett a na-
gyobb horderejű döntéseknél
mindig a család véleménye
számomra a mérvadó, a min-
dennapi ügyekben nyitott va-
gyok minden építő és segítő
szándékra.
- Tudjuk, hogy teniszpályá-
kat üzemeltetsz, az SVSE fo-
cicsapatát is támogattad egy
időben. A sporthoz való von-
zódásod csupán üzleti ala-
pon áll, vagy mélyebbek a
gyökerei?
- Nem hiszem, hogy a teniszlé-
tesítmény üzemeltetésének
vesztesége üzleti alapnak szá-
mítana. Én magam nem spor-
toltam, az egyetlen, amit sze-
rettem csinálni, az a lovaglás
volt, de a betegségem után az-
zal is fel kellett hagynom. Né-
zőként a focimeccsekre azért
jártam, mert a másfél óra alatt
jókat lehetett beszélgetni.
- 2011-ben a képviselő-testü-
let Elismerő Plakettel ismer-
te el közéleti munkádat, ami-
hez utólag is gratulálok.
- Köszönöm, számomra na-
gyon fontos megerősítés volt a
közösségtől, hogy nem dol-
goztam hiába. Már negyven
éve különböző minőségben je-
len vagyok a város életében. A
Vegyesipari Szövetkezet, majd
az ELZETT Művek középve-
zetői posztjai után a Gamesz
műszaki vezetője, az Építési
Osztály műszaki ellenőre, ké-
sőbb a KÖSZI igazgatója vol-
tam, mielőtt éppen most húsz
éve létrehoztuk volna a cégün-
ket. Azóta is minden mun-
kámmal, döntésemmel a gaz-
dasági szempontok mellett a
város és lakói életének jobbí-
tására törekedtem. Egy-egy
újabb profilbővítés (pl.: egész-
ségmegőrzés, rekreáció, ingat-
lanközvetítés, jogi segítség)
szempontja mindig az volt,

hogy a városban milyen szol-
gáltatás nem vehető még
igénybe. Az alkalmazottak fel-
vételénél (ha nem kivételesen
speciális az igény) a sajószent-
péteri illetőség egyenlő elbírá-
lási szempont a szaktudással.
- Mi jelenti számodra a si-
kert: a pénz, az elismerés, a
nagy autó vagy éppen az iri-
gyeid száma?
- Életem legnagyobb sikere a
családom. A pénz nekem a le-
hetőséget jelenti, az elismerés
(legyen az csupán szóbeli is)
jólesik, a külsőségek számom-
ra nem számítanak. Az igazi
siker mindig az eredmény,
vagy ha egy döntésemet az élet
visszaigazolja.
- A döntés mindig magában
hordozza a tévedés kockáza-
tát. A sikerek mellett az em-
ber életében előfordulnak
bukások is.
- Nekem is volt benne részem,
bizony nagyon nehezen éltem
meg őket, de talpon akartam
maradni, ezért a siránkozás
helyett inkább tanultam belő-
lük. Felálltam, s úgy érzem,
ezektől mindig erősebbé vál-
tam.
- Mint ahogyan a súlyos be-
tegséged legyőzésétől is?
- Fizikálisan sajnos nem vál-
tam erősebbé, emiatt az élet-
módomon változtatnom is
kellett, megfontoltabb lettem,
azóta tudom, hogy hol vannak
a korlátaim. Ezen kívül az ér-
tékek megváltoztak, a fontos-
sági hangsúlyok is felcserélőd-
tek: első lett a család, s csak
utána a munka.

Mielőtt a közelgő születésnap-
jához gratulálva elbúcsúznék
tőle, arról beszélgetünk, hogy
ha újra kezdhetné, még koráb-
ban önállóvá válna, és hogy
igazából nem hiányzik semmi
az életéből. Talán csak az le-
hetne másképpen, hogy há-
rom gyerekének ne máshol,
vagy éppen a világ másik vé-
gén kellene megtalálnia a szá-
mítását, lenne, aki építkezzen
az általa lerakott alapokra.

Kiss Barnabás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási helyére a
2013/2014. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni
gyermekeiket:

2013. április 8. (hétfő) 8-16 óra
2013. április 9. (kedd) 8-17 óra és
2013. április 10. (szerda) 8-17 óra

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők
személyesen jelezhetik a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvodában (Sajószentpéter, Harica u. 3.).

A beíratáshoz szükséges iratok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére

kiállított személyi azonosító (amennyiben van, ennek hi-
ányában a születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,

• a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa,

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, ol-
tási kiskönyv,

• a sajátos nevelési igény vagy a beilleszkedési-tanulási-maga-
tartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,

• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi
kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek ne-
velése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni, vagy letölthető
Sajószentpéter város honlapjáról ( ).www.sajoszentpeter.hu

Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében: a
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai neve-
lésben részt venni.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, fel-
téve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy elő-
felvételi szándékukat a gyermekek tagóvodába és csoportba so-
rolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban! Az előjegyzésbe
vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálá-
sáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonat-
kozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képvise-
lő a tudomására jutástól számított 15 napon belül a jegyzőnek
címzett felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez.
A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.

Sajószentpéter, 2013. március 22.

Jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina

osztályvezető

Tájékoztató
2013. január-február-március

a 2013. évi óvodai beiratkozás rendjéről
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rkérdésk
Véleménye szerint helyes volt-e a

Sajó-kötvény kibocsátása a város saját
beruházásaihoz, illetve a hazai és uniós

pályázatok önrészének biztosítása érdekében?
Német Pál

Túl nagy volt Sajószentpéter
lemaradása, kellettek ezek a
fejlesztések. A helyi költség-
vetéshez képest nagyon sok
pénz az 1,1 milliárd forint,
amit kötvény formájában bo-
csátottak ki, éppen ezért nagy
kockázatot vállaltak vele a
képviselők. Hallottam róla,
hogy az állam ennek a 70 szá-
zalékát most átvállalta, és csak
a maradékot kell majd vissza-
fizetni. Na, és az kinek a pén-
zéből történik? Az állam is az

adófizetők pénzével gazdálko-
dik, tehát ha pótol is az önkor-
mányzat gazdálkodásába, az a
közös kasszából megy, nem jó-
tékonykodásból. Arról már ne
is beszéljünk, hogy újabb el-
vonások történnek, több adó-
nemet lefölöznek központilag,
ami után helyben ismét keve-
sebb pénz marad.

Lubóczki László

Ami itt épült, arra szüksége
volt a városnak akkor is, ha 23
évre vették fel azt a pénzt, és a
következő önkormányzatok is
fizetni fogják. Biztosan voltak
ellenzői is a kötvénynek, de ha
az kellett a fejlődéshez, meg
kellett lépni. Nem azt látom,
hogy bármelyik beruházás fö-
lösleges lett volna, a városkép
pedig sokat javult. Ami az
adósságkonszolidáció után
marad a kötvényből, már ke-
zelhető összegnek tűnik.
Örömmel venném, ha a kö-
vetkező beruházás valamilyen
munkahelyteremtésről szól-
na.

Bácsik Tibor

Ha lett volna beleszólásom,
biztosan nem szavazom meg
ezt a nagy összegű hitelfelvé-

telt, mert túl nagy volt benne a
kockázat. Szerintem ez felért
egy hazardírozással. Van lát-
szata, nem vitás, de én ezt még
keveslem. A másik oldalát is
nézzük, hiszen a pénzt az adó-
fizetők fogják törleszteni. Van,
ahol most hurráhangulat van,
mert a kormány valamennyit
átvállalt az önkormányzatok
adósságából. Ha megkapták

volna a tisztességes támoga-
tást, nem kerültek volna ne-
héz helyzetbe. Most újabb
központi elvonásokat hajtot-
tak végre, tovább bonyolítva a
helyhatóságok dolgait. Mi lesz
a következő lépésük? Beveze-
tik az ebadót és az ingatlan-
adót, hogy még több pénzt ki-
vegyenek a zsebünkből? Az
egyre fogyó munkahelyek mi-
att ugyanis folyamatosan
csökken az iparűzési adóbe-
vétel.

Kovácsné
dr. Bodnár
Erzsébet

Szerintem megfontoltabb köl-
tekezés kellett volna a nagy
munkanélküliség miatt. Nem
a külsőségekre kell a pénzt el-
költeni, inkább kenyeret kell
adni az embereknek. Az tör-
tént, hogy könnyelműen kibo-
csátották a kötvényt, amit az
utánuk következő önkor-
mányzatok fognak törleszteni.
Durvának találom a város 23
évre történő eladósítását, mi-
közben mi, választópolgárok
úgy gondoltuk, felelős embe-
reket küldtünk a különböző
pozíciókba. Az önkormányza-
ti adósságrendezés pedig tel-
jesen igazságtalan, mert akik
idáig felelőtlenül gazdálkod-
tak, azokat is kisegítik köz-
ponti pénzekből, ahogyan azt
a kis települést is, ahol adóbe-
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vételek nélkül kellett működ-
ni.

Plop László

A Nyögő-patakon épült híd
környékén lakom, ezért kör-
nyezetemet is érintette a fejlő-
dés. A kötvénykibocsátás né-
hány évvel ezelőtt biztosan jó
ötlet lehetett, mert szinte min-
denki élt ezzel a lehetőséggel,
miért Sajószentpéter maradt
volna ki? Senki sem tudott
jobbat kitalálni, ha előbbre
akart jutni. Nem tartom nagy
dolognak, hogy most az állam
átvállalt valamennyit az egy-
milliárdból, hiszen azt is mi fi-
zetjük meg. Nekem az a lé-
nyeg, hogy szépül az a tele-
pülés, ahol születtem, és ahol
több mint hetven éve élek. Lá-
tom azt is, hogy munkahelyek
nélkül a dolgok rossz irányba
mennek, hiszen valamikor hét
autóbusz szállította iskoláink-
ba a gyerekeket a környékről,
olyan sokan voltak, hogy isko-
lákat kellett építeni. Most meg
gyerekhiány miatt kellett be-
zárni már két iskolát is.

Varga László

Nem ördögtől való a hitelfel-
vétel, hiszen magánemberek
is felveszik. Nekem is volt,
amikor építkeztem, csak ak-
kor könnyen ki lehetett szá-
molni a törlesztő részletet.
Mostanában jön a kamateme-
lés, ami eladósodáshoz vezet-
het akár családoknál, akár ön-

kormányzatoknál. Szentpéter
mindenképpen jól járt, mert
ami már megépült, azt nem vi-
hetik el. Olyan változásban bí-
zok, amikor a maradék 30 szá-
zalékot könnyebb lesz vissza-
fizetni, törleszteni a bankok-
nak.

Bujnóczki Tibor

Azért lenne a képviselő-testü-
let, hogy ne csináljon adóssá-
got, gazdálkodjon a hozzá be-
folyt pénzekből. Most ha hi-
ány van, eladják az értékeket,
ahogyan az iskolát is hirdetik,
ha jól tudom, 160 millió fo-
rintért. Pedig akkora épület-
ből bentlakásos idősotthont
kellene kialakítani, mert arra
az elöregedett társadalomban
nagy az igény. A kötvénykibo-
csátásról utólag hallottam, és
nem értettem, miért volt rá
szükség. Most már tudom,
hogy ha ez nem történik meg,

nem lett volna pénz a pályáza-
tok önrészének biztosítására,
és akkor elmaradtak volna a
beruházások. Igaz, hogy van
adósság, de szépült a város.

Drótos József

Láttam a televízióban polgár-
mester úr nyilatkozatát, és ne-
ki elhiszem, hogy kötvényki-
bocsátás nélkül beruházások
sem lettek volna. Tehát nem
volt fölösleges ez a pénzfelvé-
tel, amikor túl kicsi a helyi
adóbevétel, és az nem lett vol-
na elég a saját erő biztosításá-
hoz. A kormány pedig túlsá-
gosan ne legyen büszke erre az
önkormányzati adósságtör-
lesztésre, mert éveken át kivé-
reztette a helyhatóságokat, va-
gyis alaposan közrejátszott a
jelentős forráshiány kialaku-
lásában.

Sajcz Lászlóné

Biztosan átgondolták egykor a
döntést, de az most már biztos,
hogy a pénz jó helyre ment. A
helybeli gyerekek ma már
gyönyörű iskolába járhatnak,
a GYÓMI rekonstrukciója és
bővítése minden igényt kielé-
gít, de új híd épült és a város-
háza is megújult. Láthatóan
szép munkát végeztek váro-
sunkban az elmúlt 4-5 évben.
Ez a befektetés biztos, hogy
megtérül, én személy szerint
nagyon elégedett vagyok a je-
lenlegi vezetőkkel. Üzenném
nekik, ha lehet, a foglalkozta-
táson próbáljanak javítani,
mert azon a területen sok a hi-
ányosság.

Kovács I.

2013. január-február-március

Téltemető
Szürke hóban gázol a tél,
jégcsapokkal táncol a szél,
robbal roppan tóban a lék,
vad folyókban zajlik a jég,

hegy gerincén olvad a hó:
szakadozó tél-takaró,

háztetőket dér üli még,
álmos ködbe süpped az ég,

a föld ébred, zsendül a táj,
új ruhába bújt a határ,

rügy pattan, mag életet hord,
vidámabban kel fel a Hold,

lekacsint ránk, cinkos a Nap,
langy meleggel megsimogat,

fűszál sarjad, zöldül a rét,
a világ kitárja szívét,

március van, itt a tavasz,
szellő szökken, boldog-kamasz

megfognám, de tovaszalad,
kergetőzünk kék ég alatt,

száz illattal hív a virág,
friss színekkel vár a világ,
március van, jöjj kikelet,
temessük el már a telet.

Kiss B.
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Lecsapott a cigikommandó
A szentpéteriek betartják a szabályokat

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási
Szerve Járási Hivatalának Já-
rási Népegészségügyi Inté-
zetei 2012. április 1-je óta előre
meghatározott ütemterv sze-
rint folyamatosan ellenőrzik a
nemdohányzók védelméről
szóló 1999. évi XLII. törvény
előírásainak betartását. „Az
ellenőrzéseket igyekszünk
széles körben végrehajtani, az
egészségügyi intézményektől
kezdve a közforgalmú intéz-
ményeken, közterületeken át
a vendéglátó- és szórakozóhe-
lyekig a lehető legtöbb helyre
terveztük es tervezzük az elju-
tást” – nyilatkozta a Króniká-
nak dr. Asztalos Ágnes.

Védelem a nemdohányzóknak

A megyei tisztifőorvos hozzá-
tette: „a jogszabály - tekintet-
tel a magyar lakosság kedve-
zőtlen népegészségügyi mu-
tatóira - többek között annak
érdekében lépett érvénybe,
hogy a dohánytermékek, első-
sorban nyilvános helyeken
történő fogyasztásának szabá-
lyozásával védelmet nyújtson
a nemdohányzók, valamint az
életkoruk vagy egészségi álla-
potuk miatt egyébkent foko-
zott védelmet igénylő szemé-
lyek részére a passzív dohány-
zás káros hatásaival szem-
ben”.
A tavalyi évben a hatóság
munkatársai összesen 3054
egységet ellenőriztek, és 73
esetben találtak szabálytalan-

ságot. Ezeken a helyeken jegy-
zőkönyvi intézkedés, figyel-
meztetés, illetve kötelezés tör-
tént, 10 alkalommal pedig
összesen 280 ezer forint bírsá-
got szabtak ki. Kifogások jel-
lemzően a közterületen, illet-
ve a szórakoztató, vendéglátó-
ipari egységekben voltak.

Jogkövető magatartás

A 2013.02.18 - 03.04. közötti
időszakban (két héten át) or-
szágosan összehangolt, foko-
zott célellenőrzéseket végez-
tek a hatóság munkatársai,
melyek elsősorban a közterü-
letek, játszóterek ellenőrzései-
re terjedtek ki. Az ellenőrzé-
sek tapasztalatai Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében azt
mutatják, hogy az ellenőrzött
helyszínek jelentős hányadán
igyekeztek betartani a törvé-
nyi előírásokat, vagyis mind
az adott helyen tartózkodó
magánszemélyek, mind pedig
a vezetők részéről jogkövető
magatartás volt tapasztalható.
A dohányzást tiltó, valamint a
dohányzásra kijelölt hely fel-
iratok, piktogramok egyértel-
műen, jól látható helyen, szin-
te minden egységben és hely-
színen ki lettek helyezve. A
vendéglátó-ipari egységekben
tiltott helyen való dohányzás-
ra utaló jelet (hamutartó, eldo-
bott csikkek) nem találtak. A
parkok, buszmegállók, játszó-
terek, aluljárók vonatkozásá-
ban az adott területen működő
közterület-felügyelettel, en-
nek hiányában a területileg il-

Az elmúlt évben háromezernél is több ellenőrzést haj-
tott végre a borsodi „cigikommandó”, vagyis a B.-A.-Z.
Megyei Tisztiorvosi Szolgálat rendőrökkel és közterü-
let-felügyelőkkel kiegészült hatósági csoportja. Ezekre
elsősorban szórakozóhelyeken és közterületeken került
sor, melyek során több százezer forint bírságot szabtak
ki. Városunkban úgy tűnik, törvénytisztelők az állam-
polgárok, mert itt még nem büntettek meg senkit tiltott
helyen történő dohányzásért.

letékes önkormányzat jegyző-
jével együttműködve történ-
tek az ellenőrzések.

Közterületen más a helyzet

A közterületen észlelt szabály-
sértések esetében ellenben azt
tapasztalták, hogy a jogsértő
magatartást tanúsító szemé-
lyek nagy része, a közterület-
felügyelet jelenléte ellenére
sem volt hajlandó együttmű-
ködő magatartást tanúsítani.
A tetten ért személyek a fel-
szólításra nem álltak meg, a ci-
garettát eldobták vagy elsza-
ladtak, így az ellenőrzések so-
rán a rendőrség bevonása is
szükségessé vált.
A kéthetes akció során – me-
gyei szinten – 577 ellenőrzésre
került sor, 86 alkalommal társ-
hatóság bevonásával. Nyolc
esetben intézkedtek közterü-
leten történt dohányzás miatt,
itt a tervezett bírság összege
120 ezer forint.
Ezen időszak alatt Sajószent-
péter városban 6 játszótér és
valamennyi buszmegálló el-
lenőrzésére is sor került, azok-

ban az időpontokban tiltott
helyen dohányzó személyt
nem találtak.

Kockázatos a dohányzás

Dr. Asztalos Ágnes kitért arra
is, hogy a dohányzás az alko-
hol mellett az egyik legjelen-
tősebb életmódbeli kockázati
tényező, mely meghatározó
szerepet játszik számos beteg-
ség kialakulásában. Egyértel-
műen igazolt szerepe van a tü-
dőrák-halálozás és -megbete-
gedés magas arányában, szere-
pet játszik a szájüregi, nyelő-
cső-, gége-, hasnyálmirigy- és
hólyagrák, a krónikus tüdőbe-
tegségek, valamint a szív- és
érrendszeri betegségek kiala-
kulásában. További súlyos
gondot okoz a terhesség alatti
dohányzás, amelynek követ-
kezménye az alacsony szüle-
tési súly és egyes születési
rendellenességek kialakulása.
A passzív dohányzás pedig nö-
veli a tüdőrák és a légzőszervi
megbetegedések kockázatát a
nemdohányzók körében.

Kovács I.

Tizenhat év alatt 6-szorosára nőtt a cigaretta ára,
a dohányzók számában azonban ez korántsem tükröződik vissza
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lődési ház munkatársainak
irányításával az érdeklődők is
megismerkedhettek a fánkké-
szítés fortélyaival. Akiktől tá-
vol állt a konyhaművészet,
azok csatlakozhattak a kézmű-
ves foglalkozáshoz, ahol far-
sangi álarcokat lehetett készí-
teni. S ha valaki mozgásra,
táncra vágyott, az is megtalálta
számítását, mert a nagyterem-
ben széki muzsika és táncház
várta az érdeklődőket. A tánc-
ház részese egy korábbi, két
éve tartó táncházi sorozatnak.
Az első évben a Táncoljuk
körbe Magyarország tájegy-
ségeit címmel hirdette meg a
művelődési ház a programot,
majd a következő évben a
Folytassuk a táncot Magyaror-

szág tájegységein címet vi-
selte, s az idei, amelynek nyitó
rendezvénye volt február 8-án,
a Péteri táncház plusz címet
viseli. A plusz két dolgot jelöl:
elsőként, hogy ezentúl min-
den táncház kiegészül kézmű-
ves bemutatótóval és játszó-
házzal, a másik pluszt pedig a
gasztronómia adja, ami illik az
adott programhoz. Jelen eset-
ben a farsanghoz kapcsolódott
mind a játszóház, mind a
gasztronómia. A rendezvé-
nyen résztvevő több mint 100
idős és fiatal, fiú és lány, nagy-
szülő, szülő és unoka érezte jól
magát, s természetesen várják
a folytatatást.

Románné

Farsangi fánk, játszóház, széki zene
2013. január-február-március

Városunk művelődési háza is
csatlakozott a „Kultúrházak
éjjel-nappal” országos közmű-
velődési akcióhoz, amely a te-
lepülések értékközvetítő és
közösségteremtő helyeit, a
művelődési házakat állította
középpontba. A Magyar Nép-
művelők Egyesülete által szer-
vezett programon a művelődé-
si házak 2013. február 8-10.
közötti napokban, farsang
utolsó hétvégéjén mutatkoz-
nak be éjjel vagy nappal, avagy
mindkét napszakban sokolda-
lúságukat bizonyítva. A prog-
ram célja a művelődési házak-
ra irányítani a figyelmet.
Azokra a házakra, amelyek a
leglátogatottabb kulturális te-
rek, hiszen évente több mint

80 millióan keresik fel, és
amelyek megtalálhatók a leg-
kisebb falvaktól a legnagyobb
városokig.
A péntektől vasárnapig tartó
rendezvénysorozaton több
mint 200 helyszínen mintegy
1000 program – bálok, kiállí-
tások, játszóházak, koncertek
és számos különlegesség – szó-
rakoztatta a mintegy 100 ezer
látogatót.
A Művelődési és Sportköz-
pont is igen színvonalas és vál-
tozatos programmal csatlako-
zott az akcióhoz. Február 8-
án, pénteken délután az arra
járók orrát fánk illata csapta
meg, hiszen az alkalmi kony-
hán a szorgos kezek farsangi
fánkot készíthettek. A műve-

Itt készül a farsangi álarc Ez pedig már a kész alkotás

A gyerekek érdeklődve figyelték, miként is készül el a fánk tésztája Táncház is színesítette a mozgalmas délutánt
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Itt minden egy helyen!

Szaküzlet
és szervíz

alkatrész értékesítés
BEMUTATÓTEREM:

(A POSTÁVAL SZEMBEN LÉVŐ UTCÁBAN)
www.thermo.mzy.hu

SAJÓSZENTPÉTER, KOSSUTH ÚT 156.

TEL.:48-407-166
06-20-3550-920

Tel.: 48/820-220 vagy 30/50 999 11
e-mail: lialex@freemail.hu

- Magánszemélyek személyi jövedelem
bevallásának elkészítése

- Kft., Bt., valamint egyéni vállalkozó teljes körű
könyvelése

- TB- és munkaügyi ügyintézése, adatszolgáltatása,
igény szerint teljes ügyvitele.

Sajószentpéter,
Móra Ferenc u. 26. Fszt/1.

Ha igazán hatékony hirdetési formát

szeretne, válassza a Sajó TV képújságát!

Nálunk akár mozgóképes hirdetést is

megjelentethet.

Már a térség 40 településén jelen vagyunk. Tegyen egy próbát!

Telefon: 06 20 230-1020, e-mail: sajotv@gmail.com
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. A március hónap régi magyar neve. 11. Tűzben meg-
semmisít. 12. Özönlik. 13. Az összeadás szava. 14. Bajnok-
esélyes csapatok találkozója. 16. Alkotmánybíróság.
18. Angol kedves. 19. Felsőruha. 21. Pára! 23. Hibáztatás.
26. Gyümölcsnedv. 28. Megszid, lekap. 29. Hazánk leg-
magasabb hegycsúcsa. 31. Kívánság. 32. Kenyérkelesztő
anyag.

Függőleges:
1. Szóról szóra megtanuló. 2. Kis testű kutya. 3. Meg-
fagyott víz. 4. Tangens. 5. Bátorkodik. 6. Létesítmény ava-
tása. 7. A nemzetközi bíróság székhelye. 8. Papagájfajta.
9. Féktelen. 10. Tartozása van. 15. Háló(zat), angolul.
17. A földkéreg felszíne. 19. Cimbora. 20. Éjjeli mulató.
22. Cseh történelmi festő (Mikolás). 24. Lóbetegség.
25. Vízi átkelő. 27. Elme. 29. Rényi Tamás filmje.
30. Mauglit elbűvölő kígyó.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2013.
május 15-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u. 11 . E-mail : sa jotv@gmail .com,
szentpeterikronika@citromail.hu.

December havi rejtvényünk helyes megfejtése: éjféli
mise. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejt-
vénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16 óra-
kor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők klub-
jába!

A február 20-án megtartott sorsoláson Juhász Borsikának
kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételéről később értesítjük.

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

Főszerkeszető: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
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.

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-, fűtésszerelvények, csövek, fittingekVíz-, gáz-, fűtésszerelvények, 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

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.
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