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„Optimista ember vagyok”
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel, városunk polgármesterével
A minap egy sajószentpéteri üzlet ajtaján léptem ki
éppen, amikor arra lettem figyelmes, hogy két idősebb
hölgy a bolt előtt azt találgatja, vajon mikor ismétli a
Sajó TV az augusztusi képviselő-testületi ülést. Odaléptem hozzájuk, és udvariasan közöltem velük: „A szokásoknak megfelelően hétfőn 17 órától”. Őszintén érdekelt, hogy ez miért fontos nekik, ezért visszakérdeztem:
„Nem tartanak tolakodónak, ha megkérdezem, ez miért
ennyire lényeges”? Szinte egyszerre tört ki mindkettőjükből: „Hát maga nem hallotta? Polgármester úr azt
mondta a testületi ülésen, nyakunkon a csődbiztos,
októberben csődöt jelent a város”.

„A jövőben kellő szigorral
lépünk fel a szemetelők
ellen” – mondja
polgármester úr

Villámgyorsan próbáltam
felidézni az ott elhangzottakat, s közben arra gondoltam:
esetleg lemaradtam valamiről? Végül arra jutottam, legjobb, ha magát a polgármestert kérdezem a város anyagi
helyzetéről.
- Az elmúlt havi képviselőtestületi ülés óta az emberek
egy része kész tényként keze-

nak nyoma sem lenne. Az idén
annyiban más a helyzet, hogy
a költségvetés bevételi oldalán
az ÖNHIKI-s pályázat szerepel a hiányzó összeg forrásaként. Ha a város tényleges
anyagi helyzetét vizsgáljuk,
mintegy 300-350 MFt hiányzik a költségvetés bevételi
oldaláról. Hangsúlyozom, ez a
hiány nem azért keletkezik,
mert olyan felesleges kiadásokat tervezünk, melyekre semmi szükség, hanem azért, mert
a városnak nincs annyi (adó és
egyéb) bevétele, mint amenynyi a kötelező feladatellátást
lefedné. A kormány azt mondja erre, részben van megoldás,
hiszen ők megteremtették annak a lehetőségét, hogy újabb
helyi adókat (ingatlan- és
kommunális adó) vessen ki az
önkormányzat, én viszont azt
mondom, amíg én ülök a polgármesteri székben, nem vagyok hajlandó a lakosság nyakába újabb terheket rakni. Ezt
megint nem a napi politika
mondatja velem, hiszen vissza
lehet menni ahhoz az időszakhoz, amikor még országgyűlési képviselő, s egyben polgármester is voltam. A jegyzőkönyveket olvasva egyértelműen kiderül: az MSZP-kormány ingatlanadó-javaslatát
is élesen bíráltam, s már akkor
azt mondtam, nem vagyok
hajlandó ingatlanadó kivetésére Sajószentpéteren. Ebből a
frakción belül is komoly vita
támadt, mégis kitartottam az
eredeti álláspontom mellett,
végül én voltam az egyik kezdeményező, akinek a javaslatára az akkori kormány elvetette ezt a tervet. Visszakanyarodva a mához: a mai gazdasági helyzetben, amikor a családoknak minden fillér számít, nem lehet a lakosságot
olyan újabb terhekkel sújtani,
amelyek még tovább rontanak
a megélhetési körülményeiken. Mi akkor a realitás a költségvetés helyzetét illetően?

li a város csődjét, miután polgármester úr egy bizonyos
szövegkörnyezetben a csődbiztosról beszélt. Valóban
ilyen nagy a baj?
- Kezdjük a tényekkel! Ha
megnézzük a város költségvetését (az interneten mindenki
számára elérhető), akkor azt
látjuk, hogy a kiadási és a bevételi oldal fillérre pontosan
megegyezik, vagyis Sajószentpéter költségvetése egyensúlyban van. A valós helyzet természetesen nem ez. A településnek (papíron) azért nincs
hiánya, mert született egy jogszabály, amely kötelezővé tette
az önkormányzatok számára a
nullszaldós költségvetési tervezést. Természetesen erről az
intézkedésről megvan a saját
véleményem, de a napi politikát soha nem kevertem bele a
város ügyeibe, így most sem
teszem. Már amikor a 2012-es
költségvetést összeállítottuk,
olyan tételeket állítottunk a
bevételi oldalra, melyek teljesülése finoman szólva is kétséges volt. Nézzük konkrétan,
hogy miről is beszélek! A város költségvetésében bevételként szerepelt több ingatlan
értékesítése. Ilyen az egykori
Pécsi Sándor, illetve a Lévay
József Tagiskola épülete. Szerintem senki nem gondolja
komolyan, hogy ebben a gazdasági környezetben az említett ingatlanokért több százmillió forintot lehet kapni,
sőt, talán akkor sem tudnánk
ennyiért eladni, ha a válság-
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Nos, a realitás az, hogy rendkívül szigorú és fegyelmezett
gazdálkodással sikerült a működési hiányt lefaragni, s ma
ott tartunk, hogy mintegy
100-120 MFt-ra van szükségünk ahhoz, hogy fizetőképes
maradjon a város. Én alapvetően optimista ember vagyok,
s ezt az optimizmust az is alátámasztja, hogy Demeter Zoltán úr, aki a körzetünk országgyűlési képviselője, többször
ígéretet tett arra – többek között a sajószentpéteri képviselő-testület nyilvános ülésén is
–, hogy segít a városnak az
anyagi gondok megoldásában.
Úgy vélem, ha arra van pénz,
hogy a kormány egy közeli
kisváros labdarúgócsapatát
400 MFt-tal támogassa, akkor
az is reális lehetőség, hogy a
hamarosan beadásra kerülő
ÖNHIKI-s pályázatunk sikeres legyen. Igaz, ma már
nem ÖNHIKI-nek nevezik
ezt a pályázati rendszert, de
úgy gondolom, ez a régi elnevezés mégis hűen tükrözi a
konstrukció lényegét: önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések fordulhatnak
támogatásért a központi költségvetéshez. Meg kell tehát oldanunk ezt a helyzetet, de külső segítség nélkül ez aligha lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy akik olvassák ezt a
cikket, azokban reflexből
megfogalmazódik, hogy a kormány már segített a városnak,
hiszen a kötvény, illetve az
adósság 70 százalékát konszolidálta. Sőt, a sajtóhírekből azt
is tudni lehet, hogy egy második adósságkonszolidáció is
a küszöbön áll, melynek eredményeként az önkormányzatok teljes hitelállománya eltűnhet. Ez mindenképpen pozitívum, azonban a baj az,
hogy a problémát eddig sem a
hitel törlesztése, hanem a
minden évben újratermelődő
működési hiány jelentette. A
végleges megoldást egy olyan
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pályázatunk, így önerőből kellett megoldanunk, s aki jár-kel
a városban, azt is láthatja,
hogy elkészült a közétkeztetési kft. épületének (egykori
Kristály étterem) külső felújítása is.
- Eddig szinte végig pénzről
beszéltünk, azt javaslom, ejtsünk néhány szót az emberi
tényezőről is. Léteznek
ugyanis olyan problémák,
melyek megoldásában sokkal nagyobb szerepet kap a
sajószentpéteri lakosok hozzáállása, mint az anyagi ráfordítás. De, hogy nevesítsem a dolgot, a város különböző pontjain felbukkanó
szemétkupacokra gondolok.
- Egy ideig úgy éreztem, hogy
ez szélmalomharc. A Városgondnokság dolgozóinak utasításba adtam, hogy meg kell
tisztítanunk a várost a szeméttől. Ehhez a munkához az
AVE Miskolc Kft.-től kaptunk segítséget, akik a város
neuralgikus pontjain hatalmas konténereket helyeztek
el, melyekbe a közmunkások
gyűjtötték a szemetet, levágott
füvet, zöldhulladékot. Elmondtam testületi ülésen is,
hogy ezt egyszer megtesszük,
de amennyiben a letakarított
közterületeken (titokzatos
módon) újra megjelennek a
szemétkupacok, akkor azok –
köszönhetően a környezetükre semmit sem adó polgároknak – ott maradnak. Erről
egyébként szórólapokon is tá-

Ilyen hatalmas konténerekbe gyűjtik a szemetet
a Városgondnokság dolgozói

új, önkormányzati támogatási
rendszer jelentené, amely
azoknak a helyhatóságoknak a
helyzetét, amelyek minden
erőfeszítésük ellenére sem
tudnak plusz bevételekre szert
tenni, egyszer s mindenkorra
megoldaná.
- Ismét az augusztus havi
képviselő-testületi üléshez
kanyarodnék vissza, hiszen
ezen az ülésen született egy
döntés, amely – mondjuk ki
világosan – tovább rontja a
város anyagi helyzetét, polgármester úr mégis támogatta ezt az előterjesztést. A tornacsarnok téli fűtésére gondolok.
- Nem kis fejtörést okozott nekem ez az előterjesztés, hiszen
túl azon, hogy megjelent a testület asztalán az a 2 MFt-os
igény, amely a tornacsarnok
téli temperálását biztosítja,
megjelent egy másik támogatási igény, méghozzá a helyi
sportegyesület részéről, sőt,
egy harmadik is, amely a testvérvárosi kapcsolatok erősítését szolgáló rendezvény költségeit fedezné. Úgy gondolom, egy ilyen helyzetben
rangsorolni kell az igényeket,
s számomra nem volt kérdés,
hogy első helyre a kazincbarcikai tankerület kérését teszem, amely közel 800 sajószentpéteri általános iskolás
gyermeknek, vagyis a saját
gyermekeinknek biztosít kulturált testnevelésórákat, hiszen ennek hiányában az isko-

lai folyosók, aulák vagy más
termek jöhettek volna szóba.
Való igaz, ezzel a döntéssel
újabb 2 MFt-tal növeltük a
mínuszt, illetve, ha hozzáadom a sportegyesület 1,2
MFt-os igényét, akkor már 3,2
milliónál járunk. Egyébként a
sportegyesület vezetésétől egy
drámai hangú levelet kapott a
képviselő-testület, melyben
azt vetítették előre, hogy megszűnik az egyesület, ha a grémium nem biztosítja számukra a kért összeget. Erre is azt
mondtam, hogy sem én, sem a
testület nem vállalhatja fel annak a súlyát, hogy esetleg miattunk szűnjön meg egy ilyen
nagy múltú sportegyesület.
Azt már csak zárójelben teszem hozzá, ha mindez 1,2
MFt-on múlik, akkor sajnos
meg vannak számlálva a sajószentpéteri sportegyesület
napjai. A testvérvárosi rendezvényről pedig egyértelműen
az a véleményem, hogy csak
akkor szabad pénzt áldozni rá,
ha pályázati úton sikerül biztosítani a forrását, ellenkező
esetben – bár fontosnak tartom a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, de – ezzel nem
növelhetjük a költségvetésünk hiányát. Ebből is látszik,
hogy nem vagyunk könnyű
helyzetben, ennek ellenére
folytatjuk a fejlesztéseket: a
nyár folyamán komoly munkálatokat végeztünk a Móra
Ferenc Tagóvodán, ráadásul
úgy, hogy nem nyert a beadott

Szentpéteri

Krónika

jékoztattuk a lakosságot. Sajnos a városnak volt olyan
pontja, ahol 24 óráig sem sikerült megőrizni az ideális állapotot, másnap reggelre
ugyanis ismét elborította a
szemét a letakarított területet.
Erre mondtam én, hogy szélmalomharc. Szerencsére pozitív változásról tudok beszámolni: a minap egy házaspár
ismét olyan helyen rakott le
szemetet, ahová korábban többen is hordtak. Ezt látva, két
idősebb ember figyelmeztette
őket. Szerencsére nem a szokásos forgatókönyv zajlott le,
vagyis a szemetelők nem trágár szavak kíséretében utasították vissza az észrevételt,
hanem elvitték a közterületről
a szemetet, sőt, a polgármesteri hivatalba is eljöttek, hogy
a történtek miatt elnézést kérjenek. Szóval ilyen eset is előfordult, és persze olyan is, ahol
rövid időn belül újratermelődött a szemét. Innen üzenem
azoknak az embereknek, akik
semmibe veszik a közterületek tisztaságát, hogy minden
eszközt bevetünk annak érdekében, hogy kiderítsük a szemetelők kilétét, s komoly büntetésre számíthatnak azok,
akik ilyesmire vetemednek. A
büntetés persze nem öncélú
lesz, nem magunk miatt teszszük, hanem azért, hogy a
közösség számára élhető, tiszta környezetet biztosítsunk.
Sulyok Barnabás

A tornacsarnokot időnként a sakkozók is birtokba veszik
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Címlapsztori
Világbajnokként ünneplik 5. születésnapjukat
Településünk kulturális életét meghatározzák művészeti csoportjaink, fellépéseikkel, versenyeredményeikkel nemcsak saját, de városunk jó hírnevét is öregbítik.
Megalakulásuktól kezdve folyamatosan nyomon követjük művészeti csoportjaink tevékenységét, rendre beszámolunk sikeres fellépéseikről, a versenyeken elért
helyezéseikről. Nincs ez másként az immár öt éve megalakult formációs tánccsoporttal sem. Sólyom Attilával,
a csoport vezetőjével elevenítjük fel az elmúlt öt év meghatározó eseményeit.

góriában is részt vesznek a
táncosaink az ország számos
pontján. Itt szeretném megjegyezni, hogy az egyesület fő
profilja a formáció, ami azt jelenti, hogy a koreográfiákat 68 párra gyakorolják a táncosok.
- Milyen eredményekkel
dicsekedhettek?
- Számos megmérettetésen
vettünk már részt, sok értékes
díjat nyertünk, melyek közül
néhányat megemlítenék: 2011
áprilisában a Miskolci Diák
Formációs Versenyen I. és II.
helyezést, a Hatvani Formációs Versenyen I. helyezést, a
Fóti Formációs Versenyen I.
helyezést, a VII. Zempléni Országos Koreográfus és Minősítő Versenyen „Ezüst” fokozatot értünk el formációban. A
2012. évi Formációs Magyar
Bajnokságon társasági táncok
kategóriában III. helyezést, a
latin-mix kategóriában V. helyezést értünk el Zalaegerszegen. Az idén márciusban Miskolcon a Formációs Magyar
Bajnokságon latin-mix felnőtt
(itt ki kell emelnem, hogy a
csapat 80%-a volt junior és ifjúsági korosztály, így nehezebb volt a verseny a felnőttekkel) kategóriában az „A”
csapat ötödik helyezést ért el.
- Ha jól tudom, ebben az évben világbajnoki címet is
nyertetek?
- Valóban így van. 2012 decemberében új fejezet kezdődött az egyesület életében,
ugyanis csatlakoztunk a Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetségéhez, így
2013. április14-én részt vehettünk a Modern Táncok Magyar Bajnokságán Győrben,
ahol az "A" és "B" csapat is
magyar bajnoki címet nyert el,
és így kvalifikálta magát az
egyesület a világbajnokságra.
Ez után következett a Szigetszentmiklóson megrendezett
Nemzetközi Modern Tánc Világbajnokság. 2013. június 22én a „B” csapat – a Bella

Szigetszentmiklóson a kicsik…

…és a nagyok

- Hogyan, milyen körülmények között alakult meg a
csoport?
- 2008 októberében alakultunk
a művelődési ház égisze alatt,
mert úgy gondoltuk, a városnak szüksége van egy formációs csoportra is. Nem nagy létszámmal, de annál nagyobb
lelkesedéssel jött létre a Freedance kis és nagy csapata. Szeretném megemlíteni Román
Péterné és Ádámné Farkas
Andrea segítő közreműködését. Nagyon sokat köszönhetek
a két kiváló pedagógusnak.
- Egy tánccsoport életében a
legnagyobb megmérettetés a
fellépés; ha nincs fellépés,
nincs miért próbára járni. Ha
jól tudom, nektek a kezdetektől sikerült különböző

rendezvényeken bemutatkoznotok.
- Valóban így van, már 2008tól sikerült bemutatkoznunk
számos fellépésen a Sajó völgyében és vonzáskörzetében:
Miskolcon és Kazincbarcikán
is sok felkérésnek tettünk eleget.
- De ti nem elégedtetek meg
a fellépésekkel, hanem a
versenyzést is felvállaltátok.
- Csoportunk 2010-től már
egyesületi formában tevékenykedik, FREEDANCE2008 TSE néven, s elkezdődött a verseny a csapat számára. 2010 márciusától csatlakoztunk a Magyar Táncsport
Szövetséghez, így formációs
versenyeken csapatban, illetve versenytáncos (páros) kate-

4

Bimba bécsi keringővel – első
helyezést ért el, míg az „A”
csapatunk – a Gloria latinmixszel – szintén első helyezést ért el. Így két világbajnoki
címmel tértek haza Sajószentpéterre az egyesület táncosai
és szüleik. A szülőknek külön
köszönet a támogatásért és a
kitartásért!
- A világbajnoki cím elnyerése után vannak-e még
újabb célok, melyeket szeretnétek megvalósítani?
- Természetesen nem lehet
megállni és pihenni. A világbajnokság után már július
elején Balatonbogláron táboroztunk. Ez volt az MSK pályázatának első tábora, ahol
felkészültünk a következő latin-mix koreográfiára, ami az
"A" csapat tagjainak készült.
Új koreográfiát láthatnak a
kedves városlakók, amit a
2013.október 20-i Formációs
Gálán mutatunk be először
közönség számára. A koreográfia készítője Dalotti Tibor, a
BOTAFOGO TÁNCEGYÜTTES vezetője, a tréner Sólyom Attila.
- Gondolom, jutott idő
pihenésre és szórakozásra is.
- A próbák szüneteiben jutott
idő fürdeni, játszani, kirándulni és a nevezetességek
megismerésére is.
- Hogyan készültök a csoport
5. szülinapjára?
- Természetesen egy hatalmas
születésnapi bállal, amely
október 12-én este lesz a tornacsarnokban, és ugyancsak
októberben rendezzük meg a
szintén nagy népszerűségnek
örvendő Formációs Gálát is.
Így két alkalommal is ünnepelhetünk, és reméljük, hogy
sokan eljönnek rendezvényeinkre, hisz az ünnep akkor
szép, ha sokan vagyunk együtt.
- Köszönöm a beszélgetést,
és még számtalan sikeres és
eredményes évet kívánok
nektek!
Románné
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Finisben a hulladékudvar megvalósítása
Interjú Kis Péterrel, az AVE Miskolc Kft. igazgatójával
het elhelyezni. Nyilván emellett számos más hulladékfajta
(veszélyes hulladék, darabos
hulladék, fém- és zöldhulladék) keletkezik a háztartásokban, melyek szabályos, legális
elhelyezése komoly fejtörést
okoz a lakosoknak. Éppen ezt
a gondot veszi le az emberek
válláról a hulladékudvar, hiszen ide a veszélyes hulladékoktól (szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradék,
sütőzsiradék, izzók, fénycsövek) kezdve a darabos hulladékokon (gumiabroncs, elektronikai berendezés, háztartási
gépek) át, egészen a másodlagos nyersanyagokig (fém- és
zöldhulladék, bútor és fahulladék, papír, üveg, műanyag és
építési törmelék) minden beszállítható, persze csak bizonyos keretek között. Kommunális hulladékot természetesen nem fogadnak be a hulladékudvarok, illetve mennyiségi korlátja is van az elhelyezhető anyagoknak. Egy példát
említve: veszélyes hulladékból háztartásonként évente 10
kilónyit adhatnak le a lakosok. Az is fontos információ,
hogy mindezt térítésmentesen
tehetik, de csak azok, akiknek
nincs közszolgáltatási díjtartozása. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy amint
megnyílik a hulladékudvar, az
önkormányzat is hatékonyabban felléphet azokkal szemben, akik illegálisan helyeznek el közterületen hulladékot, hiszen joggal mondhatja
azt, hogy van hová vinni, ráadásul fizetni sem kell érte.
Egyébként a lakosok számára
szeretnénk még vonzóbbá tenni a hulladékudvar szolgáltatásait, így már most azt tervezzük, hogy a telep nyitvatartási
idejét a lehető legrugalmasabban alakítsuk ki. A gyakorlatban ez azt jelenti majd, hogy
hét közben késő délután is fogadják az ügyfeleket, s természetesen szombaton is üzemel

Ha felütjük az értelmező kéziszótárt a hulladékudvarnál, a
következőt találjuk: „a hulladékudvar a háztartásokban
keletkező, elkülönítetten gyűjtött települési szilárdhulladék, valamint a külön jogszabály szerinti veszélyes hulladék átvételét, az elszállításig elkülönített módon történő
tárolását szolgálja, amely felügyelettel ellátott, önálló zárt
átvevőhely”. Ez tehát a hivatalos megfogalmazás, jómagam azonban nem azért kerestem fel Kis Péter urat, hogy
ezen definíciót tisztázzuk, hanem azért, hogy kiderítsem,
a sajószentpéteriek jogos igényéből mikor lesz végre kézzelfogható valóság.

Igazgató úr 2014 első hetére
datálja a hulladékudvar
megnyitásának időpontját

Azt, hogy a helybeliek számára mennyire fontos lenne egy
jól működő hulladékudvar
megnyitása, mi sem bizonyítja
jobban, mint az évente megrendezett lakossági fórumok
hangulata, ahol szinte mindig
terítékre kerül ez a téma. Arról
pedig, hogy a városvezetés
mennyire komolyan veszi e
probléma végleges megoldását, egy hónapokon átívelő tár-

gyalássorozat tanúskodik, minek eredményeként az egykori üveggyári raktár helyén hamarosan egy modern, a kor
követelményeinek megfelelő
hulladékudvar kezdi meg működését.
- Milyen feltételrendszernek
kell ahhoz teljesülnie, hogy
Sajószentpéteren hulladékudvar legyen, illetve Ön szerint mikorra tehető a zárt átvevőhely megnyitásának
időpontja?
- Egy hulladékudvar létesítésének rendkívül szigorú feltételei vannak, mind építésrendészeti, mind környezetvédelmi oldalról. Talán elég annyit
megemlítenem, hogy az idén
januárban indítottuk el azt az
engedélyeztetési folyamatot,
melynek mostanra (szeptember közepére) lett pozitív eredménye, hiszen egy-két héten
belül a kezünkben lesz az építési engedély, ennek birtokában nagyjából két hónap alatt
megépíttetjük a létesítményt,
így véleményem szerint 2014
első hetében megnyithatja kapuit a sajószentpéteri hulladékudvar.
- Rendkívül sokféle hulladékfajta létezik. Ezek közül a
hulladékudvarba melyeket
vihetik majd be a lakosok, illetve milyen áron tehetik ezt
meg?
- Azt tudni kell, hogy közterületen csak korlátozottan lehet
hulladékot gyűjteni: a kukákban a kommunális hulladékot, a gyűjtőszigeteken pedig
csak a szelektív hulladékot le-
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majd a sajószentpéteri átvevőhely.
- December 31-én lejár az a
szerződés, melyet városunk
önkormányzata és az Önök
cége kötött évekkel korábban. Miként képzeli el az
AVE Miskolc Kft. a szemétszállítást jövőre, főként annak tükrében, hogy a megváltozott törvényi szabályozás értelmében már csak
olyan társaságok végezhetik
a közszolgáltatást, melyek
többségi tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam?
- Természetesen az AVE Miskolc Kft. nem ilyen cég, és
valószínűleg a későbbiekben
sem kerül majd az állam, esetleg az önkormányzatok többségi tulajdonába. Ez persze
nem azt jelenti, hogy ne tudnánk egy olyan megoldást kidolgozni, amely a velünk szerződésben álló településeknek,
illetve társaságunk számára is
előnyös. A sajószentpéteri városvezetéssel is hónapok óta
folynak a tárgyalások, hogy
2014. január 1-jétől zökkenőmentesen folytatódhasson a
városban a szemétszállítás.
Ennek részleteibe nem kívánok most belemenni, annyit
azonban elmondhatok, hogy
több település részvételével
egy konzorcium jön majd létre, mely konzorcium létrehozhatja azt a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaságot, amely a közszolgáltatás
végzésének jogosítványaival
rendelkezik, megfelelő infrastruktúrával (eszközpark, személyi állomány) azonban
nem, így a közbeszerzési törvény figyelembe vételével –
különböző módon – szolgáltatások elvégzésére köthet szerződést. A gyakorlatban az ország számos településén működik már ez a fajta megoldás,
így joggal bízunk abban, hogy
az ország keleti felében is életképes lesz.
Sulyok B.

Szentpéteri

Krónika

Aktuális

2013. július-augusztus-szeptember

Kisvárosi reneszánsz
Sajószentpéter városnak, hasonlóan más magyarországi
kisvároshoz, az anyagiak terén
bizony vannak korlátai. A tereken nincsenek márványszobrok, nem díszelegnek lépésenként tetszetős szökőkutak és nem botlunk bele minden sarkon egy építészeti műremekbe. Ezen igazából nincs
mit csodálkozni, hiszen a Sajó
nem az Arnó folyó, városunk
nem Firenze, és a jelenlegi
kort sem nevezhetnénk éppen
reneszánsznak. Persze mindez
nem azt jelenti, hogy ne találnánk igényes utcabútorokat
vagy patinás épületeket Sajószentpéteren. Sőt, ez éven,
hála egy szorgos brigád munkájának, gazdagabbak lettek a
közterületek sok minőségi, fából készült tárggyal, és októbertől számíthatunk még
továbbiak gyártására is! Lehet, hogy városunk mégis a reneszánszát éli?
Mint említettem, Sajószentpéter is azok közé a vidéki vá-

rosok közé tartozik, akiknek a
mostani helyzetben kisebbnagyobb mértékű anyagi
problémákkal kell szembenézniük. 2013. évben nagy segítséget jelentett számunkra
az állam által finanszírozott
START közmunkaprogram,
amelynek az egyik fő eleme
volt az értékteremtő felújításoknak, beruházásoknak a kivitelezése. Az állam megfinanszírozta a munkák elvégzéséhez szükséges dolgozók bérét,
és bizonyos százalékon belül a
munkavégzéshez szükséges
anyagokat is. A folyamat úgy
vette kezdetét, hogy a város
egy pályázatot adott be, amely
sikeres elbírálásban részesült,
így ebben az évben, egy tavaszi
és egy téli ütemben lehetőségünk nyílt arra, hogy különböző utcabútorokat és különböző közterületi kiegészítő
eszközöket tudjunk gyártani
és telepíteni. Az első lépés a
tervezés volt. Itt dőlt el, hogy
mikre van szüksége a városnak, és ezekből a tárgyakból

Hozzáértő, dolgos kezek végzik az utcabútorok kivitelezését

Pihenőpad az MSK előtt

hány darabot kell majd készíteni. A tavaszi időszakban aztán, a volt Lévay Tagiskola
épületében megalakult egy
asztalos brigád, amelynek
feladata a kivitelezés volt. A
hozzáértő, dolgos kezek munkája folytán sor került a külterületi padok, szemetesládák,
hirdetőtáblák, virágládák legyártására, majd kihelyezésükre is. Emellett nemsokára
helyükre kerülnek a már tavasszal legyártott utcanévjelző
táblák, amelyek kihelyezése
azért csúszott az őszi időszakba, mert szükséges volt hozzá
a Közúti Igazgatóság engedélye is. Ezen kívül lehetőség
nyílt jó pár régebben kihelyezett faeszköz felújítására. A kikerült utcabútorokat látva
bátran kijelenthető, hogy az
asztalos brigád minőségi
munkát végzett az elemek legyártása során, így valószínű,
hogy a START téli időszakában újra munkába állnak

Egy remekbe szabott virágtartó a Rendezvények Háza udvarán

6

majd, hogy befejezzék az elkezdett tevékenységüket. A
városvezetés úgy érzi, a projekt igazán sikeresnek könyvelhető el, így reménykednek
benne, hogy 2014-ben újra lehetőség nyílik ennek az értékteremtő és állagmegóvó munkának a folytatására. Ezzel
kapcsolatban egyébként már
készült is egy dokumentáció,
amit elküldtek a Kazincbarcikai Munkaügyi Központba.
Mint azt említettem, Sajószentpéter nem Firenze. Nincsenek pompás tereink, márványszökőkútjaink, se Medici-palotánk, ezzel szemben
vannak egyre szépülő köztereink, virágos utcáink, meglévő
értékeink és törekvésünk az
értékteremtésre. Ezek a dolgok azok, amik, ha az itáliai reneszánsz központjává nem is,
de élhető, szerethető hellyé
varázsolják városunkat.
Bájer Máté

Aktuális

VI. évfolyam 3. szám

Szentpéteri

Krónika

Szigorodó feltételek
Újdonságok a jogosítványszerzésben
tanfolyam kezdetétől (az első
előadás dátumától) számított
9 hónapon belül jelenthető le
elméleti vizsgára, illetőleg
ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres
elméleti vizsgát is kell tennie.
Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a
tanfolyam megismétlését követően jelenthető. Ezt a szabályt a 2013. október 1-jét követően indult tanfolyamok
esetében kell alkalmazni. Az
a régi jogszabály, hogy a tanulónak a tanfolyam kezdetétől
számított két éven belül be
kell fejeznie a tanfolyamot –
ami azt jelenti, hogy forgalomból is le kell vizsgáznia – megmaradt, tehát ha valaki a fent
leírtakat nem tartja be, újra
kell kezdenie az egész tanfolyamot.
A közlekedésbiztonság növelését célzó, a motoros kategóriák közötti fokozatosságot
motiváló rendszer is jelentősen átalakul, tekintettel van a
vizsgázó motoros előéletére.
A vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól,
ha az előzőleg megszerzett
motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik
az újabb motoros kategóriás
vizsgára, és az előzőleg megszerzett motoros kategóriája
esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól
(két éven belül tett elméleti
vizsgát). Változás továbbá,
hogy ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, úgy a motorkerékpárral
megszerzett tapasztalata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem – az adott kategóriától függően – meghatározott óraszámú (a teljes tanfolyaminál kevesebb időtartamú) tanfolyamot kell teljesítenie. Ezzel szemben, aki két
éven túl szeretné a nagyobb
teljesítményű motorkerékpár
vezetésére jogosító engedélyét
megszerezni, annak az elméle-

A közlekedésbiztonság javítását szeretnék megcélozni
azok az új jogszabályok, amelyek ebben az időszakban kerülnek bevezetésre. A KRESZ-változások előkészítői
mostantól megahatározzák, hogy a jogosítványszerzés
előtt legalább 580 kilométert kell levezetnie a személygépkocsi vezetésére vizsgázó tanulónak, a 35 kW teljesítmény
fölötti motorkerékpárra pedig csak a 24. életév betöltése
után lehet majd vezetői engedélyt szerezni.

Fazekas úr is úgy véli, 30 óra alatt
nem lehet 580 km-t levezetni

Időről időre tapasztaljuk,
hogy hazánkban nemcsak az
utak állapotával, hanem a közlekedési morállal is komoly
gondok vannak, amit jól példáznak a naponta bekövetkezett balesetek, tragédiák. Sok
esetben kiderül, hogy a friss
jogosítványok tulajdonosai
nem szerzik meg a kellő vezetési tapasztalatot a tanfolyamokon, amivel részt vehetnének a közúti közlekedésben. A
többször módosított közlekedésrendészeti törvény augusztus 15-étől tovább szigorodott.
A változások részleteiről Fazekas Zoltánt, sajószentpéteri
gépjárműoktatót kérdeztük.
- A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként mostantól –
az előírt óraszámok mellett –
az egyes vizsgakategóriák esetében kötelező (kilométerben
meghatározott) menettávolságokat is teljesíteni kell. Ez „B”
kategória esetében a jelenleg
is alkalmazott 30 óra mellett
580 kilométert is jelent. Az
előírás bevezetése képes lehet
megszüntetni azt a hibás gyakorlatot, amikor a tanuló
„szinte álló” autóban, nagyon
kevés levezetett kilométerrel
megy az első gyakorlati vizs-

gájára – fejtette ki Fazekas
Zoltán. Hozzátette, a vizsga sikerességéhez az alapvető járművezetési technikák elsajátításán túl nagymértékben hozzájárul az oktatás során megszerzett tapasztalat is. Az viszont a szakmában köztudott,
hogy 580 km-t 30 óra alatt egyszerűen nem lehet levezetni,
amiből az következik, hogy a
tanulóknak pótórát kell venniük, viszont így nagyobb rutint szereznek a vizsga időpontjáig, és több esélyük van a
sikeres vizsgára. Az oktató sajnálatosnak tartotta idáig azt az
álláspontot, hogy a tanulók
elég nagy százaléka úgy gondolta, ha levezeti a 30 órát, akkor neki már vizsgáznia kell.
Elég nehéz volt őket meggyőzni arról, hogy sok esetben ez a
vezetési gyakorlat még kevés
ahhoz, hogy önállóan részt
tudjanak venni a forgalomban. A bekövetkezett változás
reményeink szerint azt fogja
eredményezni, hogy sokkal
felkészültebb tanulók, illetve
gépjárművezetők jutnak majd
jogosítványhoz. Persze ez a
változás a jogosítvány árának
az emelkedését is eredményezi majd. Érdemes tudni, hogy
az elméleti tanfolyam célja
nem a vizsgára való felkészítés, hanem a közúti közlekedés szabályainak, a közlekedésben használt megfelelő
magatartásformáknak az átadása. Így optimális, ha a beiratkozás és a vezetői engedély
megszerzése között minél kevesebb idő telik el. Ezt a célt
szolgálja, hogy a tanfolyamnak is lesz érvényességi ideje.
Ennek értelmében a tanuló a
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ti ismeretei felfrissítése érdekében 3 kötelező elméleti órát
követően elméleti vizsgát kell
tennie.
Motoros tanfolyamra jelentkezés feltételei:
"A" kategória: betöltött 23,5 év
(elméleti vizsgára bocsátható a
tanuló, ha az előírt életkornál
legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, de gyakorlati oktatásra
csak 24 évesen kerülhet sor).
Jármű követelményei:
„A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motor3
kerékpár, legalább 595 cm hengerűrtartalommal és legalább
40 kW motorteljesítménnyel.
"A1"kategória: elméleti képzésre 15,5 éves korban lehet
legkorábban beiratkozni,
vizsgázni 16. év betöltése előtt
3 hónappal lehet legkorábban,
forgalmi vizsgát tenni betöltött 16. év után lehet.
"M" kategória: belföldi vezetésre feltétel a betöltött 14.
éves életkor.
Egyszerűsödtek a képzésre történő beiratkozás feltételei.
Mostantól nem szükséges az
orvosi alkalmasság, illetőleg
az alapfokú iskolai végzettség
igazolása a képzésre történő
felvételkor. Ezekről a tanulónak elegendő nyilatkoznia, azonban fontos, hogy a tanulónak tájékoztatásban kell részesülnie ezekről a feltételekről. A
jelentkezési lapot ezen túl elegendő, ha a vizsgára jelentkezéskor töltik ki a vizsgázók.
Az elméleti vizsgáztatást érintő fontos változás, hogy kérelemre a hallássérült személy
is tehet szóbeli vizsgát,
amelyen a közlekedési hatóság
által kirendelt, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi
tolmács fog közreműködni.
Fontos továbbá, hogy a rendelkezésre álló SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó – állampolgárságára tekintet nélkül – választhat.
K.I.

Szentpéteri

Krónika

Portré

2013. július-augusztus-szeptember

A tudást senki sem veheti el…
Portré: Horváthné Balogh Erika
A sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
(GYÓMI) egy pályázat keretében 3,7 millió forintos támogatáshoz jutott, minek eredményeként az intézmény
egyik szakdolgozója (Horváthné Balogh Erika) epidemiológiai szakápoló képzettséget szerzett.
A projekt időszerűségét támasztja alá egy sokkoló sajtóhír: „A világon 1,4 millió ember kap évente kórházi tartózkodása idején valamilyen fertőzést, és Magyarország e tekintetben világelső. A becslések szerint legalább százezer
kórházi (szaknyelven: nozokomiális) fertőzés fordul elő
Magyarországon évente.” Az
elmúlt évben a kórházi ápolással bizonyíthatóan összefüggésbe hozható fertőzések
következtében 2347 fő vesztette életét, és ez a szám mintegy duplája az előző évinek.
Ezekből is látható, hogy a
higiéniával vívott szabadságharcunk tavaly egy községnyi
áldozatot követelt. Ám ne legyenek illúzióink, az ütközet
csataterei nem csupán a kórházak, hanem az alapellátás és
a szakellátás rendelői ugyanúgy, mint a saját otthonunk.
A siralmas állapotok javítása
csak hatalmas összefogással
(ami nem igazán divat nálunk
mostanában) érhető el, és ebben a legfontosabb kapocs maga az egyén. Emiatt látom indokoltnak, hogy városunk
minden polgára lehetőség szerint felismerje a higiénia fontosságát, tegyen is érte, s minél
több információt szerezhessen
róla. Ebben nyújt most nekünk segítséget Horváthné
Balogh Erika, s remélem,
hogy eközben őt is egy kicsit
jobban megismerhetjük.
- Városunk képviselő-testülete (a kuratórium javaslata
alapján) az idén Önnek ítélte
a Szociális és Egészségügyi
Díjat, melyhez a város polgárai, olvasóink nevében ezúton is gratulálok. Hogyan fogadta ezt a megtiszteltetést?

- Nagyon meglepett, és nagyon jólesett. Egy ilyen kitüntetés mindig egy visszaigazolás, hogy van eredménye a
sok-sok munkának. Az pedig,
hogy városunkban eddig én
vagyok a legfiatalabb, aki ezt
kiérdemelte, mindenképpen
megerősít abban, hogy a munkám, és nem a korom miatt eshetett rám a választás. Emellett a betegek, a kollégáim és a
vezetőim bizalmának is a jele,
és egyben biztatás a jövőre
nézve.
- A szaktudás mellett a bizalom az egészségügyben
kulcskérdés. Gondolom,
hogy ezek miatt is lett éppen
Ön egy valódi, önálló „projekt”, kis táblával a GYÓMI
bejáratánál.
- Munkahelyem 2012 júliusában nyújtott be pályázatot, ennek eredménye egy vissza nem
térítendő támogatás lett,
amely lehetővé tette az epidemiológiai szakápoló képzésben való részvételemet. A képzés - idén áprilisban – sikeres
elméleti és szakmai vizsgával
zárult, ahol OKJ-s bizonyítványt szereztem.
- Mi a feladata Sajószentpéteren egy epidemiológiai
szakápolónak?
- Ha közérthetően akarom
megfogalmazni, akkor a
GYÓMI-rendelők szakszemélyzetének munkájához
szükséges higiénés feltételek
megteremtése, majd azok betartásának ellenőrzése. A terület magában foglalja a személyi higiénén, a steril anyag, valamint védőeszköz-ellátáson
túl a takarítást és a veszélyes
hulladékok kezelését is.
- Mi indokolta, hogy
megpályáztuk ezt a támogatást?

A tudást manapság egy küllemében is
tetszetős bizonyítvány testesíti meg

- A járóbeteg-szakellátást
nyújtó önálló rendelőintézetek számára törvény írja elő az
infekciókontrollt. Ennek személyi feltétele egy felügyelő és
egy szakápoló, ez utóbbi végzi
el az intézményben a napi feladatokat. Ezeket eddig külsős
cég végezte, a szakápolói vizsgával, az OKJ-s bizonyítvánnyal ezután általam ez már
házon belül megoldható. Számomra pedig, bárhogy is alakuljon a sorsom, egy plusz lehetőség hordozója ez az újabb
szakismeret.
- Egy újabb fél láb a több lábon álláshoz, mint ahogyan a
diplomás ápolói végzettség
megszerzése is. Hiszen a tudást senki sem veheti el Öntől.
- Bár ma egyik munkavállaló
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sem lehet biztos a holnapban,
én a jövőmet az egészségügyben képzelem el. A mindennapi gyakorlat mellett az elméleti szakmai fejlődés, az egy
életen át tanulás pedig a mai
kor alapkövetelménye. Ez vezérelt, amikor egy éve belevágtam, arra gondolva, hogy ez lehet az utolsó pillanat, amikor
még van erőm rászánni magam.
- Az első éven aztán már sikeresen túl is van. Nehéz volt
ez az év?
- Különböző okok miatt időnként nagyon nehéz. Azt, ugye,
nem kell hangsúlyoznom,
hogy már nem tini fejjel, a család mellett önmagában is embert próbáló feladat a tanulás.
Arról már nem is beszélve,
hogy egy ideig párhuzamosan

Poltré, mozaik
kellett készülnöm a szakápolói képzésre és a főiskolára,
ami nemegyszer még külön
szervezési nehézségeket is
okozott.
- Úgy tudom, hogy Önnek
már – mondhatni - rutinja
van ebben.
- Ha arra gondol, hogy család
mellett, a GYES ideje alatt
érettségiztem le, így lettem
1997-ben foglalkozás-egészségügyi szakápoló, majd tíz
évvel később az ápoló HÍDképzés elvégzése után a mai
követelményeknek megfelelő
OKJ-s ápoló, akkor igen. Ez
utóbbi egyébként feltétele annak, hogy itt dolgozhatok, s
most itt beszélgethetünk.
- Bizonyára segítségére lehetett a mindennapi nehézségek leküzdésében a sportolói
múltja is.
- Az már tényleg csak a múlt,
természetesen minden perce
szép emlék. No, meg családi
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hagyomány. A Borsodi Bányász aranykorának meghatározó játékosaiként ismert
Gond lányok egyikének lánya
hol köthetett ki máshol, mint
a kézilabdapályán. Így kerültem előbb a SÜMSE, majd az
NB I B-s Kazincbarcikai Sütőipari SE csapatába.
- Nemcsak az udvariasság
mondatja velem, de az alkatán túl is, mindmáig látszanak Önön a sport nyomai: a
céltudatosság, munkabírás,
kiegyensúlyozottság.
- Lehetséges, örülök, ha ezt
tényleg így látja. Már egy évtizede szolgálom a város és a
környéke lakóinak egészségét,
jelenleg a szemészeti és idegszakrendelés mellett a laborban. Így munkám során Sajószentpéter szinte összes betegével találkozom, amihez jó,
ha minél több van az említett
tulajdonságokból.
- Én mindig csodáltam az

egészségügyi dolgozók tűrőképességét. Hogyan lehet védekezni a mindennapi afférok ellen?
- A kezdetekben, főleg a laborban adódtak kisebb súrlódások a türelmetlen vagy netán
rossz szándékú emberekkel,
ma már elenyésző az ilyen magatartás. Az empátia mellett
(ami nélkül ezen a pályán csak
ideig-óráig lehet megmaradni) az idők folyamán kialakul
egy védekezési mechanizmus
az emberben, ami megvédi az
ilyen hatásoktól még akkor is,
ha éppen őneki is rossz napja
van.
- És attól is, hogy hazavigye
ezeket a családjához?
- Természetesen. Miattuk
nem szívesen vállalnék kórházi állást sem, szükségünk van
az együtt töltött hétvégékre, a
közösen megélt ünnepekre. A
férjem, akivel 1994 óta vagyunk házasok, a tini lányom

Szentpéteri

Krónika

és fiam, valamint az anyósom
(akiknek segítsége nélkül nem
tudnám így ellátni a munkát, a
tanulást és a családi életet)
nem érdemlik meg azt, hogy
akár egy napjukat is elrontsam
mások miatt.
Megköszönve a beszélgetést,
azt kívánom neki, sose hagyja,
hogy egy napját és a kedvét elrontsa bármi is. Amennyiben
ez így lesz, akkor talán még a
türelmetlen páciensek egyegy rosszabb napját is ő fogja
majd felvidítani. A második
kívánság egyben személyes is
(amelyet, azt hiszem, mindketten szívesen elfogadnánk):
még nagyon sok évig szurkálja
csak bátran a vénámat Sajószentpéteren! A kettő beteljesedtével a harmadik kívánságot pedig egyszerűen átengedem az aranyhalnak.
Kiss Barnabás

Szentpéteri sport(mor)zsák
Sportzsákunkat igyekszem
azokkal az eredményekkel,
hasznos információkkal teletömni, amelyek városunk
sportéletével kapcsolatosak,
most történtek, vagy valami
miatt aktuálisak. Íme, néhány
morzsa a közelmúltból, amelyekről úgy gondolom, hogy
számot tarthatnak olvasóink
érdeklődésére.
25 éve történt…
Szinte napra pontosan negyedszázada (1988. szeptember 17 - október 02.), hogy elkezdődtek a XXIV. Nyári
Olimpiai Játékok. A versenyeknek Dél-Korea fővárosa,
Szöul adott otthont, amelyeken százötvenkilenc nemzet
nyolcezer-háromszázkilencvenegy sportolója mérte össze
tudását. A magyar versenyzők
(152 férfi és 36 nő) sikeresen
szerepeltek, ugyanis 11 arany,
6 ezüst és 6 bronzérem került
fel a dicsőségtáblára. A magyar küldöttség soraiban tudhattunk egy sajószentpéteri

sportolót, a Borsodi Bányász
ökölvívóját, Isaszegi Róbertet
is, aki a 48 kg-os súlycsoportban (papírsúly) sportágának
egyetlen érmét szerezve bronzérmes lett, miután az elődöntőben, nagy csatában vereséget szenvedett a későbbi profi
sztártól, az amerikai Michael
Carbajaltól.
Fiatalabb olvasóink kedvéért
ezen kívül kiemelkedő eredményei még: 1984-től 1990-ig
tagja a válogatott keretnek,
1984 és 1989 között megszakítás nélkül hat felnőtt magyar
bajnoki cím, az 1985-ös budapesti Európa-bajnokságon
bronzérem, az 1989-es athéni
Európa-bajnokságon ezüstérem, profiként 2002-ben a
WBO harmatsúlyú interkontinentális bajnoki címe.

ball, a másik a Red Bull által
szponzorált viadal, amelyet
idén Japánban rendeztek meg.
Városunk kiválósága, Szász
Kitti (2011 óta szerepel külön
női mezőny) egyszerre volt
címvédő mindkét tornán.
Az egyik nem sikerült…
Augusztus 27-én Prágában
rendezték meg a női Superballt, ahol az oda kvalifikált
ötfős mezőny döntőjében –
már megszokott szereposztásként – Szász Kitti újra összecsapott örökös ellenfelével, a
francia Mélody Donchettel,
aki most jobbnak bizonyult a
sajószentpéteri versenyzőnél.
Kitti sajnos kicsit megijedt az
ellenfele jó kezdésétől, néhányszor hibázott, így most
megérdemelten nyert a francia lány.
A másik igen … Szeptember
19-én Tokióban máris kiköszörülte a csorbát Kitti, aki a
selejtezők során mind a hét
ellenfelét legyőzte, majd az
elődöntőből is kitűnő produkcióval jutott tovább. A döntő-

Megvan a harmadik…
A freestyle fociban nem rendeznek hivatalos világbajnokságot, így két különböző szervező versenyét is elismerik annak: az egyik a prágai Super-
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ben meglepetésre nem az örökös rivális (ő az elődöntőben
kiesett), hanem a szintén francia Alice Fougeray várta, de
megállítani ő sem tudta, így
harmadszor is világbajnok
lett. Megérdemelten.
Focihírek …
Augusztus 17-én indult útjára
a labda a 20103/2014. évi megyei II. osztályú pontvadászatban. Az Északi csoport őszi
szezonjában szereplő SVSE
azóta már túl van a hatodik
fordulón is.
Eredményeink:
Nagybarca – Sajószentpéter
4:1 (2:0)
Sajószentpéter – Bódvaszilas
2:0 (1:0)
Ináncs – Sajószentpéter
2:1 (1:0)
Sajószentpéter – Varbó
3:1 (2:0)
Rudabánya – Sajószentpéter
1:2 (0:2)
A tabella öt forduló után:
7. Sajószentpéter
5m 3gy - 0 d - 2v 9-8 9 p

Szentpéteri

Krónika

Közélet

2013. július-augusztus-szeptember

k rkérdés

Ön milyen szankciókat alkalmazna
azokkal szemben,
akik közterületen helyezik el
a háztartási hulladékot?
Vígh Csaba

- A Lévay-ház környékén van
a házam, és bosszankodok sokat a környezet miatt. Reggel
hatkor a város által foglalkoztatott emberek és a közmunkások elkezdik a szétdobált
szemét összegyűjtését, utána
jobb érzéssel megy végig az
ember az utcán. Kora délután
mennek hazafelé az iskolások,
és ami a kezükben van, a papírzsákok, fecnik, csikkek
mind a közterületen landolnak. Tudom, hogy rossz környéken lakok, mert szinte naponta jönnek be a kertembe a
tolvajok, és még most sem
tudom, milyen eszközökkel
tudnám megvédeni családomat és vagyontárgyaimat.
Hoztak ugyan erre vonatkozó
törvényt, csakhogy az nem
egyértelmű. Különösen a
gyermekkorúakkal van sok
probléma, őket az esti órákban
csak szülővel együtt engedném az utcára. Egyébként
nemcsak felénk jellemző a szemetelés, mert a város több
pontján is lehet látni szemeteszsákokat, amit a szolgáltató

biztosan nem fog elszállítani,
mert ő csak a kommunális
hulladékot viszi el. Akik a
közterületen helyezik el a hulladékot, abban bíznak, hogy
senki nem látja őket, és ha látják is, letagadhatják. Nem drága manapság egy kis fényképezőgép, azzal kellene ellátni a
polgárőröket, és máris ott lenne a bizonyíték. Azután jöhet
a bírság, ami biztosan visszatartó erő lenne.

gyakran rendbe teszik a Nyögő-patak partját, majd pár nap
múlva ugyanazt a területet ellepik a rossz vödrök, palackok
és a zöldhulladék. Most olyan
világot élünk, hogy szólni sem
merünk a renitens emberekre,
mert azonnal agresszíven támadnak. Megoldás lehetne talán a polgárőrök vagy a rendőrök gyakoribb járőrözése az
ilyen területek környékén.

költségét, ha pedig nem akarja, vagy nem tudja kifizetni,
akkor befognám közmunkára.
Ha a szép szó nem használ, akkor csak drasztikus eszközökkel lehet rendet tenni.

Sólyom Lajos

Bíró Józsefné

Szuromi Józsefné

- Akiket a hatóságok nyakon
csípnek, azokat közmunkára
fognám. Ott néhány nap alatt
rájönnének, milyen érzés másnak a szemetét eltakarítani,
amit most a Városgondnokság
emberei és a közmunkások végeznek. Egyébként nemcsak
esztétikai problémát vet fel a
szemetelés, mert vannak annak egészségügyi vetületei is.
Azért kellene az ilyen érthetetlen környezeti rombolást
átgondolni, mert a bomló, rothadó szemét sok ember egészségét veszélyezteti. Saját környezetemben, a Patak utcában

- Undorítónak tartom, hogy
saját lakókörnyezetüket sem
kímélik meg az emberek. Sok
módja lenne a szemételhelyezésnek, ami biztosan némi
pénzbe kerülne, ehelyett lerakják a szeméttel teli zsákokat. Az utcánkban még jó a
helyzet, de a Hunyadi Tagiskola térségében már több szemétkupac van. Lehet, hogy
kamerarendszert kellene kiépíteni, és a felvételek bizonyítanák, hogy ki volt az elkövető. Ha rajtam múlna, kemény pénzbírságot szabnék ki
a környezetkárosításért, behajtanám rajta az eltakarítás
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- A Szabadságtelep egyes
pontjai csúfosan néznek ki,
mert egyesek nagy mennyiségben hagyják az utcán és az
árokparton a szemetet. Kiskocsin, kerékpáron tolják egyegy illegális lerakóhelyre,
amit aztán úgy tartanak számon, mint szemétgyűjtő területet. Amikor arrafelé nagyobb területet parkosítottak
és ültettek be virággal, nem
igazán találkoztunk ezzel a jelenséggel. Személy szerint jó
ötletnek tartom, hogy minden
háztartásba érkezett felszólítás arról, hogy ezután keményebb szankciók várhatók a
szemetelőkkel szemben. Talán
ennek lesz hatása egy ideig.
Akit viszont rajtakapnak, a
közfoglalkoztatás keretein belül vonják be a szemét eltakarításába, hogy tudja meg, mi-

Közélet, kultúra
lyen érzés mások szemetét lapátolni! Ha egy kiszabott ötvenezres büntetésért tíz napig
dolgozik a közterületeken,
utána azt is meggondolja
majd, hogy egyetlen csikket
eldobjon.

Katona József

- A Parasznyai út mellett nem
egyszer láttam már döglött állatot is, az egykori Elzett felé
pedig a környéken lakók szemetelnek. Zsákokkal, utánfutóval hordják ki a szemetüket.
Említhetném a régi szeméttelepet is illegális lerakóhelyként, de a város egyéb területein közlekedve is látszik,
hogy nem jó a helyzet. A tetten
ért szemetelőket valamilyen
módon felelősségre kellene
vonni, és a jogvédők biztosan
tiltakoznának ellene, de kiírnám a nevüket a polgármesteri hivatalban. Talán úgy elszégyellnék magukat.
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sok a rendetlen, környezetromboló ember. Ha ők igénytelenek, vagy nem értik meg,
hogy másoknak adnak ezzel
olyan munkát, amire nem lenne szükség, akkor velük szemben csak a büntetés lehet a
megoldás. Helyszíni bírság
azonnal, figyelmeztetés nélkül. A közmunkások helyzete
sem igazán jó, hiszen köztudott, hogy keveset keresnek,
és a körülményeik sem igazán
megfelelőek. Küzdenek a szemétkupacokkal, napi több
órán keresztül, de kérdezem:
ők hol végzik el a dolgukat?
Mert ha közterületen, akkor
ott van az újabb probléma a
bűzlő szemét mellett. Aztán
ha lekaszálják a füvet, összegyűjtik, és nem viszik el azonnal. Ha az kiszárad, elég egy
csikket rádobni, máris büdös
füst árasztja el a környéket,
amivel újabb környezeti károknak vagyunk kitéve.

Orehovszki
Lászlóné

Gergely Gyuláné

- Az üveggyár bezárása óta a
gyárterület egy szemétgyűjtő
hely lett, sokan ott rakják le a
hulladékukat. Száraz időben
az aluljárón át közlekedek, de
ha megtelik vízzel, akkor másik útvonalon jutok haza.
Emellett az út mellett viszont
jókora lerakatok jelzik, hogy

- Az Ibolyatelepen talán még
tűrhető a helyzet, de esetenként játszótereken is lehet
találni kihelyezett szemeteszsákot hulladékkal. Miért
nem kímélik az ilyen emberek
saját környezetüket, saját településüket? Sajnos úgy tűnik, túl sok a fegyelmezetlen
ember. Látom azt is elég gyakran, hogy a közmunkások öszszetakarítják az ilyen gócokat,
egy csomóba hordják a szemetet, de majd csak napokkal később szállítják el. Az elkövetők talán bíznak a láthatatlanságukban, pedig biztosan észreveszi őket egy-egy arra járó
ember, csak ők valami miatt
inkább nem szólnak, kerülik a

konfliktust. Felénk az aluljárót is lerakóhelynek használják, gyakran felhalmozódik
ott is a szemét. Szankcionálni
őket szinte lehetetlen, nem is
tudok jó megoldást javasolni.

Szentpéteri

Krónika

ahogyan mennek a járdán, és
dobálják el a papírdarabokat,
csikkeket vagy bármit, ami a
kezükben van, és fölöslegessé

Győri György

- Egyértelműen egyetértek a
polgármester úrral, amikor
büntetést helyezett kilátásba a
szemetelőkkel szemben. A közelmúltban már a körforgalomban is láttam két degeszre
tömött fekete zsákot, amelyekben biztosan szemét volt.
Ugyanezt napi szinten tapasztalom, miközben azt látom,
hogy elég sokan dolgoznak a
város tisztán tartásán. Szemeteszsákokból nincs hiány az
üzletekben, lehet venni, tele
lehet rakni háztartási hulladékkal, és azokat kell a kijelölt
helyekre elszállítani. Ez ilyen
egyszerű. Akik nem ezt teszik,
ők csak abból tanulnának, ha
velük szedetnék össze a hulladékot. Most ugyanis nem gondolnak bele, hogy azzal másoknak mekkora plusz munkát okoznak. Persze az is lehet,
hogy ötezer forintos büntetés
is elég lenne a helyzet megoldására.

Nussbaumer Emil
- Szomorú, hogy van, és egyre
nagyobb lesz az a réteg, akik a
legtöbb gondot okozzák ezen a
területen is. Szerintem rájuk
kellene szállni a hatóságoknak, ahogy történt az 30-40 évvel ezelőtt, mert akkor rend
volt az országban. Ha keményen lehet valamit megoldani,
oldják meg keményen, ha egyszer a törvénytisztelő emberek
úgy kívánják. Naponta látom,

11

vált. Biztosan így néz ki az udvaruk is, és az sem lehetne a
magánügyük. Szerintem az
ilyen emberek ellen nem hatékony a pénzbüntetés, talán
egyedüli megoldás a munkára
fogásuk. Közben a helyi sajtóban és plakátokon tudatni velük, hogy milyen büntetés jár
egyetlen eldobott csikkért is,
ahogyan az történik a nyugati
országokban.
Kovács István

Szél
motoz az
ablakomon
Harmat hull hűs hajnalokon,
szél motoz az ablakomon,
köd ölében reszket a táj,
megvénült, már mindene fáj,
könnyeitől hamvas a rét,
zöld pázsitja veszti színét,
millió kis lepke, bogár
szellő-ölben messzire száll,
haldoklik már fű, fa, virág,
elárvult az almafa ág,
hajladozva földre borul,
bús szeméből könnye lehull,
kihalt, néma lett a határ,
nem felesel füttyre madár,
tábortűznél alszik a csősz,
bundájából bújt ki az ősz,
felhők mögött sápad a nap,
fáradt kézzel megsimogat,
harmat cseppben csillan a dér,
dérkristályban szunnyad a tél.
K.B.

Szentpéteri
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Mozaik, reklám

2013. július-augusztus-szeptember

Nyár, táborozás, pihenés, alkotás,
avagy milyen táborozási lehetőségei voltak városunk tanulóinak
Becsengettek, elkezdődött az
új tanév, itt az ideje a nyári
élménybeszámolóknak. Ki
merre járt, mit csinált, milyen
új élményekkel lett gazdagabb. Sokaknak adatott meg
az a lehetőség, hogy nem az iskola, hanem a művelődési
központ szervezésében vegyenek részt nyári táborozáson.
Méghozzá nem is akármilyen
táborokban, hanem olyanokban, ahol nem a pihenésé és a
szórakozásé volt a főszerep,
hanem az alkotómunkáé. Sajó
Attilával, a Művelődési és
Sportközpont igazgatójával
beszélgetünk, ő meséli el, hogyan, mi módon kerülhetett
sor ezen táborok megszervezésére és finanszírozására, hisz
azt is tudni kell, hogy ezek ingyenesek voltak a résztvevő
gyerekek számára.
„A táboroztatás szerves része
az MSK nyertes uniós pályázatának, melynek címe
„Gyermek kreativitás a Sajó
völgyében”. A pályázati programok 2012 év végén kezdődtek és 2014 áprilisáig tartanak.
Lényege, hogy a közművelődési intézmények segítsék az
általános iskolás gyerek tanórán kívüli tehetséggondozását. A programok keretében
működnek szakkörök, szervezünk vetélkedőket és erdei iskolát is. A program fontos része a nyári művészeti alkotótábor megszervezése. A nyár folyamán 4 tábort szerveztünk

120 fő részvételével.
A sort július elején a formációs
táncosok kezdték, akik Balatonbogláron táboroztak. (Táborozásukról részletesebben a
formációs tánccsoportról szóló cikkben olvashatnak.) Őket
követte a modern tánccsoport,
vagyis a mazsorett együttes.
Ők a regéci vár tövében található Mogyoróskán táboroztak. A tábor célja a technikai
tudás csiszolása és új koreográfia tanulása volt. Nagyon jó
lehetőség adódott arra, hogy
felkészüljenek az augusztusi
Európa -bajnokságra. A jó felkészülés meghozta eredményét, hisz a csoport a VI. helyezést érte el. Ezúton is gratulálunk nekik. A harmadik alkotó tábor volt a legnagyobb
létszámú csoport a Fónagyságban. Itt a képzőművészeti
és kézműves szakkörök tartották foglalkozásaikat, ahol festmények, rajzok, linómetszetek, gyöngy- és papírmunkák
készültek. A tábor utolsó napján a szülőknek egy rögtönzött
mustra keretében bemutatták
a szebbnél szebb alkotásokat.
Ezeket a műveket szeptember
20-ától október 20-áig az MSK
galériájában is megtekinthetik az érdeklődők. A negyedik
alkotó tábor egy komplex művészeti tábor volt 3 szakkör, a
színjátszók, a néptáncosok és a
Városi Musical Stúdió tagjainak a részvételével. Ők a
Zemplénben, Hercegkúton

pihenhettek és alkothattak.
Ők is sok újat tanultak, sőt,
közös próbát is tartottak a hercegkúti német nemzetiségi
kórussal és néptánccsoporttal.
Mind a négy táborban a legfontosabb az alkotómunka
volt, de természetesen lehetőség nyílt a szórakozásra, vetélkedőkre, játékokra, kirándulásokra és a helyi nevezetességek megismerésére is. Így a
gyerekek fürödtek a Balatonban, lovas kocsikáztak a fűzéri
vár tövében, éjszakai túráztak
és traktoroztak a Bükkben,
„rabomobillal” kirándultak
Sátoraljaújhelyre, ahol a börtönmúzeum megtekintése
mellett kipróbálhatták ügyességüket a Zemplén kalandparkban, és lubickoltak a végardói strandon is. A táborok
kapcsán kell említést tenni arról, hogy a projekten kívül is
volt még egy táborunk. A német nemzetiségi önkormányzat partnereként mi biztosítottuk a helyszínt a 11. alkalommal megrendezésre kerülő
„Anyanyelvi és honismereti”
tábornak a Rendezvények
Házában. A tábor fő célja az itt
élő német nemzetiség múltjának megismerése volt. Természetesen ehhez hozzátartozik a
kultúra is. Az idén a német zeneművészet egy-egy meghatározó korszakából tanultak dalokat, melyeket egy színvonalas műsor keretében be is mutattak a szülőknek és a meg-
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hívott vendégeknek. A hetet
egy jól megérdemelt kirándulással zárták. Mezőkövesden a
matyó hagyományok megismerése után egy jót strandoltak a Zsóri fürdőben.
Úgy gondolom, a táborok
rendkívül tartalmasak voltak,
ezért köszönet jár a táborok
vezetőinek és oktatóinak is.
A gyerekek pedig – immár élményekkel feltöltődve – ősztől újult erővel alkothatnak a
szakköri foglalkozásokon.”
Románné

Alkotómunka Fónagyságon

Már majdnem készen a különleges
technikával készülő alkotás
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Cégünk 2006-ban kezdte meg működését.Az eltelt időszakot
folyamatos fejlődés jellemzi, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy kibővült áruválasztékunk, kínálatunk, gyorsaságunk, szakemberállományunk, termékeink és alkatrészeink.
Igyekszünk eleget tenni az uniós elvárásoknak, megfelelni
régi és leendő ügyfeleinknek. Árnyékolástechnikai részlegünk nagykereskedelemmé nőtte ki magát. Forgalmazunk
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, rolót széles választékban.
Elérhető áron, magas minőségben tudjuk kiszolgálni a lakosságot és a viszonteladókat. Bízunk benne, hogy áraink, szolgáltatásaink elnyerik tetszésüket, és számíthatunk az üzleti,
partneri kapcsolatok kialakítására!
Balázs Lajos
ügyvezető

3770 Sajószentpéter Kossuth.156.
Tel./Fax.: 06-48 /407-166, mobil: 06-20/35-50-920
Nyitva: H-P.: 8.oo- 16.oo-ig
Web: www.thermo.mzy.hu

FELHÍVÁS!
HORGÁSZNI VÁGYÓK
ÉS A SZABADVÍZI SPORTOKAT
KEDVELŐK FIGYELMÉBE,
ZÁRTKÖRŰ HORGÁSZEGYESÜLET
ALAPÍTÁSÁRA

Érdeklődni személyesen
Sajószentpéter Móra u. 42-46. 2/b.
a SA-HO-KA Kft. irodájában lehet.
Telefon:06-20/336-3795
06-30/915-1757
17 óra után: 06-48/345-690

Sajóecsegnél a Sajó mellett
egy 30 hektáros területen,
egy 20 hektáros vízfelület majdani hasznosítására.
Azok jelentkezését várjuk, akik:
környezettudatos l európai színvonalú
családias kikapcsolódásra vágynak.
Koós Lászlóné
ügyvezető
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Tele
szenvedéllyel!
!
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Tchibo Family 250gr
410 Ft
Royal Vodka 0,5l
1 740 Ft
Borsodi dobozos
190 Ft
Nescafé 3in1 10x18gr
Péteri
Dohány Bt.
440 Ft
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T

06-30/703-7573
3770 Sajószentpéter, Deák Ferenc utca 2.,
Nyitva: 600-2200

Tele szenvedéllyel!

Cikkünket kezdhetnénk akár így is:
kedves leendő Vásárlóink!
Önöknek lehet, ez annyira nem is
lenne fura dolog, hiszen mi fura is
lenne egy kedves köszöntésben?
Eddigi pályafutásunk alatt egy szó
különbség volt csak, Vendégeink!
És ez az egy szó mennyi mindent
megváltoztatott! Kezdődött egy érdekes és kihívásokkal teli felhívással. Pályázzon trafik megnyitására!
És innen a mai napig egy soha véget
nem érő kaland indult el.
Vendéglátás: szeretjük, tisztelettel
végezzük, odaadással teszünk meg
mindent a Vendégeinkért azért,
hogy akármi is legyen, a Pizzériát
válasszák. Minden egyes akciónk,
kis ajándékunk Önöknek szólt. Egy
kis ajándéktól mindenki jobban érzi
magát, olyankor érezhetjük és gondoljuk magunkban: Hé, itt törődnek velem! Törődésünk, tiszteletünk Önök felé több éves fejezetet
zár le életünkben, mert néha szükségünk van újabb és újabb kihívásokra. Minek is élünk, ha nincs valami

új, valami vakmerő, valami kockázatos, egyszerűen valami más. És a
sok befektetett munka, és elsősorban hit, már az első telefonálások során számunkra teljesen megtérült.
Ezt szeretnénk Önöknek, kedves
Vendégeink megköszönni, sokéves
bizalmukat és elsősorban étvágyukat!
Kalandunk folytatása, azt hittük, a
pályázatírással fog igazán megkezdődni, de tévedtünk. Az a fajta izgalom semmi nem volt ahhoz képest,
ami most vár ránk!
A pályázatot, mint egyetlen sajószentpéteri, megnyertük, elnyertük,
de el nem hittük! A sok ellentmondásnak talán mi vagyunk az egyetlen példája (se doktorok, se politikusok nem vagyunk). Egyszerű sajószentpéteri vállalkozók vagyunk,
akik szeretnének a környékükön
segíteni, jobbá tenni. Lehet, kis lépések, de lépések, melyek nyomot
hagynak maguk után.
Mára már ismert trafikunkban a dohány árusítása mellett megmaradt

14

még a szerencsejáték, és persze az
italok széles skálájával is Önöknek
próbálunk kedvezni. Legyen ez
kommersz vagy prémium ital, diszkont áron. Az üdítők és az ásványvizek, kávék és energiaitalok felhozatalát úgy választottuk, hogy minél
jobban erősítsük a hazai termékek
hírnevét és szeretetét mindenkiben.
Ásványvizeink az eddigi szalonnai
forrásvizek mellett a legújabb magyar termék, a Xixo-vizek új és széles választékával bővülnek, színesednek. Üzletünkben vízipipa-dohányok széles választéka, pipák, pipadohányok és kellékek is megtalálhatók. Legyen elegáns cigarettatárcája, melyet a műbőrtől a fémig
minden stílusban nálunk megtalálhat! Ajándékötletek, szivarok, benzines öngyújtók és kellékei egy helyen. Nyitva tartásunk a hét minden
napján reggel 5 órától este 22 óráig
tart.
Elérhetőségeink a következők:
E-mail: pdbt@gmail.hu
Telefon: 30/7037573
(X)
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Vízszintes:
1. Fogoly. 4. Bibliai eredetű férfinév. 8. Azon a helyen fejlődik ki. 10. Tőle lentebbi helyre. 11. Kislányok játékszere.
12. Vél, gondol. 13. Latin kötőszó. 14. Olasz város, Kossuth
száműzetésének helye. 17. … - Castell (minőségi
írószermárka). 18. Balkánon élt nép tagja. 21. Csapat, ismert angol szóval. 22. Magyar szőlőfajta. 24. Ábrahám
szülővárosa. 25. Hízelgő szavak. 26. Gyakori igevégződés.
27. Rádiólokátor. 29. Téli nyakmelegítő. 30. Fundamentumot készítő. 32. Salamon becézve. 33. Hordó jelzője lehet.
Függőleges:
1. Skót költő, verseit Lévay József fordította. 2. Számszerű tény. 3. Főzeléknövény. 4. Közeleg, a költők szavával. 5.
Fegyverek űrmérete. 6. Új sor, bekezdés (latinul). 7. Ilyen
álnéven publikált újságíróként Lévay József. 9. Nemzeti
Alaptanterv. 12. Mongol népcsoport. 15. Osztályfőnök,
röviden. 16. Vasi község román kori templommal. 19. …
avis (ritka madár). 20. Szerencsét hozó tárgy. 23. Mózes öt
könyve. 26. Szamarat utánzó. 28. Ének. 29. Számos 31. A
nyomás SI mértékegységének jele.
Rejtvényünk megfejtése a függőleges 1. és 7. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2013.
november 15-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ftos könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter Hunyadi u. 11. E-mail:
sajotv@gmail.com, szentpeterikronika@citromail.hu.
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: Perényi Gábor. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők klubjába! A szeptember 9-én megtartott sorsoláson Borsos
Sándornak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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Sajószentpéter, Kossuth út 145. Tel: 48/820-711
email: futesmester@gmail.com

Víz-, gáz-, fűtésszerelvények, csövek, fittingek
Kazánok, vízmelegítők, napkollektorok
Radiátorok akár 40%-os kedvezménnyel!
Szolárrendszerek bevezető áron!

Nézzen be hozzánk!

Tanácsadás, tervezés, kivitelezés, hitel- és pályázati ügyintézés!
Kivitelezőknek, szerződéses kedvezmények!
Nyitva: H-P 7:30 - 16:30 Szo: 8:00 - 12:00

BORÁSZATI KELLÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
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