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A kétnapos találkozón a 

vendéglátó Sajószentpéter 

mellett részt vettek a település 

testvérvárosainak - a szlovák 

Dobsina, a lengyel Kobiór és a 

cseh Sternberk – festői, fotósai, 

öregfiúk labdarúgócsapatai, 

valamint szép számú sportoló 

ifjúsága. A küldöttségek élén 

megtisztelték városunkat Jan 

Slovak és Eugeniusz Lubanski 

polgármesterek, valamint Libor 

Samsula alpolgármester is.

A rendezvénysorozat pénteken 

délután a Kossuth Lajos Ál-

talános Iskola udvarán megren-

dezett ünnepélyes megnyitóval 

vette kezdetét, ahol a résztvevő 

városok fiataljai egyenme-

legítőben, saját zászlójuk alatt 

bevonulva köszöntötték egy-

mást. Dr. Faragó Péter mint 

vendéglátó polgármester kö-

szöntötte a vendégeket, és 

hivatalosan is megnyitotta a 

baráti találkozót. A látványos 

megnyitót a Gyöngyszem ma-

zsorettcsoport táncos leánykái 

varázsolták színes ünneppé. 

Nem sokkal később az isko-

lában már el is kezdődtek a 

versenyek: a falmászó és a 

sakkcsapatok vetélkedésében 

Sternberk, az asztalitenisze-

zőkében pedig Dobsina bizo-

nyult legjobbnak.

Szombaton délelőtt több hely-

színen folytatódtak az össze-

csapások. Varbó futballpá-

lyáján a négy város öregfiúk 

futballcsapata vívott élvezetes 

csatákat, amelyekből végül a 

torna legjobb kapusát (Kiss 

Csaba) és gólkirályát (Horváth 

Sándor) soraiban tudó Sajó-

szentpéter megérdemelten 

került ki győztesen.

A festő- és fotóművészet 

képviselői a Pipiske és a Tájház 

környékén, valamint a sport-

versenyeken kereshettek ma-

guknak megörökítendő témát 

vagy pillanatot. Az alkotónként 

két benyújtott pályamű elbí-

rálása után a zsűri nyolc festő 

közül a sternberki Libor Svobo-

da, míg a hét fotós közül a 

dobsinai Tibor Harmatha 

képeit értékelte a legkiemelke-

dőbbnek. Nehéz döntés lehe-

tett, mivel ezúttal is sok szép 

vagy éppen érdekes alkotás 

került estére a művelődési ház 

aulájában elhelyezett kiállítási 

tablókra, közöttük Csernyánsz-

ki Bertalan és Tollas Vanda 

festményeivel, Heiszman Adri-

enn és Ruszó Balázs fotóival.

A Szepesi Gusztáv nevét viselő 

A sport és a művészetek ünnepe 18. alkalommal
Vendégül láttuk testvérvárosainkat 
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A harmincadik születésnapját ünneplő Sajószentpéter adott 
otthont a 2019. május 31-én és június 1-jén már 18. 
alkalommal megrendezett „Testvérvárosok ifjúsági sport- és 
művészeti találkozójának”. A rendezvény az elmúlt évek 
alatt semmit sem veszített népszerűségéből, és általa 
valóban köttettek már többéves barátságok is.

Ünnepélyes megnyitó a Kossuth iskola udvarán

Az öregfiúknál a péteri 
focisták diadalmaskodtak

Alkotás közben a festők



stadion területét délelőtt az 

atléták vették birtokukba. Itt 

zajlottak a lány és fiú 60 m 

síkfutás, távolugrás és kislabda-

dobás, valamint a lány 600 m és 

fiú 1000 m futás versenyei. 

Ezekben a versenyszámokban a 

sternberki fiatalok szinte tarol-

tak, némelyikben a dobogó 

mindhárom fokát kisajátí-

tották. A mieink közül kiemel-

kedően szerepelt a kislabda-

dobásban aranyérmes Mada-

rász Máté és a bronzérmes 

Rézműves János, valamint a 60 

méteren ezüstérmes Szikszai 

Gergő. 

A délutáni programban a csa-

patjátékok játszották a főszere-

pet, itt nagyszerűen szerepel-

tek a mieink. A nagypálya két 

felén kialakított kispályákon 

7+1 fős csapatokkal zajló fiú 

labdarúgásban Sajószentpétert 

csupán a sternberki csapat, míg 

a sportcsarnokban a végső 

győztes lány kézilabdázóinkat 

senki sem tudta megelőzni.

Az ifjúsági sportolók összetett 

pontversenyében a fenti  

eredmények alapján Sternberk 

– Kobiór – Sajószentpéter – 

Dobsina végső sorrend alakult 

ki.

A találkozó szombati napját – 

mivel „Mozdulj Sajószent-

péter”címmel helyi sport-

napként is szerepelt - több 

színes program tarkította, 

fergeteges freestyle-, futball-, 

cheerleader- vagy segway-, 

stuntrider-, quad (motoros) 

bemutatóknak tapsolhatott az 

érdeklődő közönség. A kétna-

pos seregszemlét a vidám 

hangulatban zajló eredmény-

hirdetés (a műsorban közremű-

ködött a helyi Tücsökmadár 

néptáncegyüttes is), látványos 

esti tűz-show és a barátság 

jegyében megszervezett, fiata-

lok által kedvelt búcsú diszkó 

zárta. 

A versenyeken minden induló 

győztesnek érezhette magát, 

hiszen önmagához képest a 

legjobban igyekezett telje-

síteni. Mi pedig örömmel 

szemlélhettük a színháztermet 

megtöltő színes melegítős 

fiatalokat, akik az ellenfelek 

sikereit is megtapsolták, látha-

tóan hamar kiheverve a kisebb 

sérüléseket és a vereséget is. 

Ahogyan a vendéglátó város 

polgármestere, dr. Faragó Péter 

záróbeszédében Coubertin 

bárót idézve kiemelte: ma nem 

a győzelem, hanem a részvétel 

a fontos. 

Valamint az, hogy a találkozók 

jóvoltából olyan fiatalok is 

eljuthassanak külföldre, akik 

ezek nélkül talán soha. No, meg 

a jó barátság, amely a négy 

város  között  immár  két  

évtizede – és reméljük, hogy 

még nagyon sokáig – tart. 

K. B.
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Távolugrás közben a levegőben

 

A labdarúgás a gyerekeknél is presztízskérdés volt

Amikor a fotós a fotóst fényképezi…

Akrobatika felsőfokon – cheerleader bemutató

Látványos tűz-show az MSK előtti téren



- Talán nem túlzás azt állítani, 

közel 20 éve várunk arra, hogy 

megépüljön a 26-os számú 

főút Sajószentpétert elkerülő 

szakasza, miközben most 

néhány hónap leforgása alatt 

úgy felgyorsultak az ese-

mények, hogy valóban test-

közelbe került a hőn áhított 

útszakasz megvalósítása.
- Nem túlzás, hiszen évtizedek 

óta az egyik legégetőbb prob-

lémát jelenti a sajószent-

péteriek számára az átmenő 

forgalom nagysága. Korábban, 

még országgyűlési képviselő-

ként azért lobbiztam, hogy 

Sajóbábony és Sajószentpéter 

között megépüljön a 2x2 sávos 

útszakasz. Nyilván még sokan 

emlékeznek arra, hogy Miskolc 

és Sajóbábony között már jóval 

korábban elkészült a négysávos 

út, azonban Sajóbábony és 

Sajószentpéter között (a 2x1 

sávon) csak lépésben lehetett 

haladni, mivel már akkoriban is 

intenzív volt a teherautófor-

galom a 26-os főúton. Jelentős 

előrelépésnek számított, ami-

kor végre városunk határáig 

elért a négysávos út, azonban 

én nem elégedtem meg ezzel, 

tovább kerestem a lehető-

ségeket, hogy a Sajószent-

pétert elkerülő útszakasz meg-

épüljön, hiszen már akkor is 

látszott, hogy valódi meg-

oldásként csak ez jöhet szóba. A 

lobbitevékenységem eredmé-

nyeként 2007-ben született egy 

kormányhatározat, amely a 26-

os főút Sajószentpétert elke-

rülő szakaszának a megépítését 

irányozta elő, azonban a rend-

kívül bonyolult és hosszadal-

mas engedélyeztetési eljárás 

következtében a tényleges 

megvalósításra már nem 

maradt idő. Hosszú csend 

következett ezt követően 

(majd' 9 év), igaz, közben 

többször megpróbáltak rávenni 

arra, hogy vegyek részt külön-

böző demonstrációkon, fóru-

mokon, félpályás útlezáráson, a 

válaszom azonban mindig 

egyértelmű volt: soha nem az 

erőszakos megoldásokban, 

sokkal inkább az észérveken 

alapuló tárgyalásokban hittem. 

Úgy gondolom, ennek helyes-

ségét most az élet is igazolta. 

2019. március 6-án született 

egy kormányhatározat, amely 

zöld utat adott a 26-os főút 

Sajószentpétert és Berentét 

elkerülő szakaszának. Ezt 

hivatalosan azon a szakmai 

egyeztetésen jelentették be, 

melyre 2018. május 8-án a 

Magyar Közút Zrt. megyei 

igazgatóságán került sor. Úgy 

vélem, hogy ma erről beszél-

hetünk, ezért sokat tett térsé-

günk országgyűlési képviselője, 

Demeter Zoltán, illetve mint 

Sajószentpéter város polgár-

mestere a magyar kormánynak 

is köszönettel tartozom, mivel 

ezzel a döntéssel sok ezer 

ember életminősége javul, 

hiszen nagyságrendekkel csök-

ken majd az átmenő forgalom, 

ha megépül a 26-os főút 

elkerülő szakasza.
- Ha már az életminőségről 

beszélünk, akkor szót kell 

ejtenünk két olyan nemré-

giben átadott projektről is, 

amelyek – az egészséges 

testmozgás révén – ugyancsak 

hozzájárulnak az itt élők 

életminőségének javulásához. 

Kezdjük a „Generációk kert-

jével”, amely a Sajószentpéteri 

Területi Szociális Központ és 

Bölcsőde előtti területen jött 

létre! Milyen elképzelések 

alapján nyerte el végső for-

máját ez a különleges létesít-

mény?
- A pályázatokkal kapcsolatban 

általánosságban is elmond-

ható, hogy aki nem ismeri 

részleteiben az adott projektet, 

azt gondolhatja, hogy a vége-

redmény azért lett ilyen, mert 

konkrétan ezt tartalmazta a 

pályázati kiírás. A valóság 

persze nem ez. A pályázati 

kiírások tulajdonképpen egy 

keretet adnak arra vonat-

kozóan, hogy mi az, amiben 
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Interjú dr. Faragó Péterrel

„Nagyságrendekkel csökken majd az átmenő forgalom, 
ha megépül a 26-os főút elkerülő szakasza”

2019. május 8-án Sajószentpéter számára egy kiemelkedően 
fontos bejelentést tett térségünk országgyűlési képviselője 
és városunk polgármestere, miszerint 2020-ban elkezdődik 
a 26. számú főút Sajószentpétert és Berentét elkerülő 
szakaszának megépítése. Többek között erről és más, a város 
életében fontos szerepet játszó fejlesztésről beszélgettünk a 
minap. 

Madártávlatból a Generációk kertje, mögötte a 
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde épülete

Az átadó ünnepség hivatalos programjának utolsó 
mozzanataként a vendégek megtekintették a létesítményt 
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gondolkodhatunk. Ilyenkor 

hosszú órákig tartó megbeszé-

léseket tartunk a munkatár-

saimmal, ahol mindenki felvá-

zol egy-egy ötletet, elképzelést, 

s ezek összességéből alakul 

aztán ki a projekt végső for-

mája. Így történt ez a szóban 

forgó projekt esetében is. 

Egyébként a pályázat elsőd-

leges célja az volt, hogy egy 

olyan többfunkciós „Generá-

ciók kertjét” hozzunk létre, 

ahol minden korosztály talál a 

maga számára megfelelő kikap-

csolódási lehetőséget. A kert 

két részre tagolódik, keleti és 

nyugati oldalra. A keleti oldalon 

kialakításra került egy akadály-

mentes játszótér, amely a 3-12 

éves korosztály számára ké-

szült. Ez a játszótér nem csupán 

a településen, hanem a térség-

ben is hiánypótlónak minősül, 

mivel itt az egészséges és a 

fogyatékkal élő gyermekek 

együtt játszhatnak. Szintén a 

keleti oldalon latálható egy 

mini focipálya.  Ugyancsak itt, a 

keleti oldalon kerültek elhelye-

zésre azok az átmozgató fitt-

nesz eszközök, melyek – főként 

az idősebb korosztályra gon-

dolva – a karok, a lábak és a 

vállak átmozgatását teszik 

lehetővé. Továbbra is a keleti 

oldalon maradva lengőteke és 

pentanque pálya is várja az 

érdeklődőket; mindkettő kife-

jezetten a közösség építésére, 

erősítésére alkalmas játék. 

Ezzel szemben a nyugati ol-

dalon kifejezetten a pihenésre, 

kikapcsolódásra szolgáló közös-

ségi terek találhatóak. Többek 

között pihenőhely beszélgető-

sarokkal, zenepavilonként szol-

gáló filagória, piknikezőhely 

tűzrakóval és persze ne feled-

kezzünk el az egész intézmény-

kertet átfogó parkosításról 

sem, mellyel  nemcsak a 

zöldfelület növelése volt a 

célunk, hanem a por és a zaj 

elleni védelem kialakítása is. 

Fontosnak tartom megjegyez-

ni, hogy a kert és a benne 

elhelyezett eszközök védel-

mére egy videós megfigye-

lőrendszer is kiépítésre került, 

mivel hosszú ideig szeretnénk 

megőrizni az épített környezet 

jelenlegi állapotát. Az pedig 

csak hab a tortán, hogy a 

pályázat még egy 9 személyes 

mikrobusz beszerzését is lehe-

tővé tette, melyet a Sajószent-

péteri Területi Szociális Köz-

pont használ. 
- Ugyancsak ezen a napon, 

június 6-án került átadásra a 

Semmelweis úton található 

Nemzeti Sportpark is, amely 

szintén különböző generációk 

számára kínál sportolási, 

mozgási lehetőséget. 
- Amint az köztudott, az egész-

ség megőrzésének egyik leg-

fontosabb eszköze a minden-

napos testmozgás, melyet leg-

inkább a könnyen hozzáférhető 

és ingyenes létesítményekkel 

lehet vonzóvá tenni. A Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sport-

park Program (melyre Sajó-

szentpéter is pályázott) célja 

éppen az, hogy olyan létesít-

ményeket biztosítson, melyek 

ingyenesen, bárki számára, 

helyben elérhetőek. Önkor-

mányzatunk kérelme pozitív 

elbírálásban részesült, így egy 

úgynevezett „D” típusú sport-

park került kialakításra, ahol 

valamennyi korosztály aktívan 

töltheti el a szabadidejét. E 

sportparkok közös jellemzője, 

hogy minimum 150 négyzet-

méteren jönnek létre, mini-

málisan 15 különböző eszköz 

kerül rájuk letelepítésre, 

valamint az is közös bennük, 

hogy elsősorban húzódzko-

dásra, has- és hátizomerősítő 

gyakorlatokra, valamint lépcső-

zésre, létramászásra, illetve 

párhuzamos korláton végez-

hető gyakorlatokra alkalmasak. 

Hozzáteszem, hogy a sportpark 

melletti területen még egy 

játszótér is épül majd, a 

prognosztizáció szerint őszre 

készülhet el. Ez most még azért 

nem készült el, mert a pályázat 

következő szakasza tartalmazza 

ennek megvalósítását. Egyéb-

ként azt tapasztalhatjuk, hogy 

az elmúlt években egyre na-

gyobb teret nyert a szabadidős 

sportban a szabadtéren fel-

állított testedző eszközök, 

parkok használata, ahol az 

egymást követő generációk 

együtt mozoghatnak, sportol-

hatnak, ezzel is tovább erősítve 

a családi köteléket. Én magam 

is úgy vélem, hogy minden 

olyan tevékenység, melyet 

közösen végeznek a családta-

gok, felerősíti az összetartozás 

élményét, amire úgy gondo-

lom, Sajószentpéteren is nagy 

szükségük van az embereknek. 

A Kossuth iskola tanulói bemutatták, hogy 
miként kell használni a sportpark egyes elemeit

Itt éppen speciális fekvőtámaszt láthatunk



A nemrég átadott korszerű 

sport- és szabadidő centrumra 

ezen a vasárnap délutánon 

rátaláltak azok, akiknek való-

jában megépült: a jövő gene-

rációja. Az időjárás is meg-

kegyelmezett a résztvevőknek, 

hiszen az esős időszakban 

szinte csak ezen az egy napon 

mosolygott le a nap az önfe-

ledten szórakozó apróságokra. 

Hogy melyik volt az erősebb 

csábító erő, mindegy is, a 

lényeg, hogy olyan szép 

számmal megjelentek a ren-

dezvényen, amilyenre az 

utóbbi időben nem igazán volt 

példa errefelé. 

A játszótér telepített játék-és 

sporteszközei eleve sok lehető-

séget kínálnak a mozgásra, de 

ezen a napon még több között 

válogathattak kicsik, nagyob-

bak egyaránt. A fáradha-

tatlanok fölös energiájukat 

szinte egész délután levezet-

hették az ugrálóvárban, az 

óriáscsúszdán vagy a tram-

bulinon. A kíváncsiak és a jövő 

polgárőrei beülhettek a rendőr-

autóba, és megismerkedhettek 

annak felszereléseivel (sziréna, 

védőruhák és eszközök, sisak), 

a kreatívabbak rajzversenybe 

nevezhettek be, míg a mókás 

kedvűek maguk válhattak az 

arcfestők „festővásznaivá”. 

Ezek mellett, mint a korábbi 

gyereknapokon, most is nép-

szerűek voltak a mesés prog-

ramok,  a  négyál lomásos 

kalandfoglalkozás vagy a 

gyermeknapi emlék készítése 

(egy közös fotó mesehősökkel). 

A 3-10 éves gyerekek játékos 

sportvetélkedőjén a mozgás 

mellett az ügyesség és a 

vidámság volt a fontos (mint az 

olimpia alapeszméjében a 

részvétel), a győzelem másod-

lagos. A cél pedig az, hogy 

minél több gyerek kerüljön 

közelebbi barátságba a lab-

dákkal, a kerékpárokkal és más 

sporteszközökkel.

Természetesen a bringával ők 

m é g  n e m  t u d n a k  o l ya n  

trükköket bemutatni, mint 

tették azt a flatland BMX 

versenyzőpáros tagjai, akiknek 

a „keringőit” szájtátva leste 

mindenki. A hasonló mozdu-

latok, trükkök utánzását azon-

ban - speciális kerékpárral is - 

csak sok-sok éves gyakorlás 

után javasoljuk.

A break táncot viszont nem 

lehet elég korán elkezdeni, 

mint ahogyan azt a szolnoki 

tánccsapat egészen fiatal tagjai 

itt is bebizonyították. 

Az Aura Segítő Kutya Alapítvány 

interaktív bemutatóján Kertész 

Ágotától és négylábú „munka-

társaitól” nemcsak a gyerekek, 

hanem a felnőttek is sokat 

tanulhattak empátiáról, álla-

tokkal való bánásmódról és 

remélhetőleg a felelős kutya-

tartásról is. 

A már-már állandó vendég-

szereplőinknek számító Vaga 

Banda gólyalábon járó óriásai 

interaktív zenés bolondozásuk-

kal a rekeszizmaik mellett a 

kicsik szerepléshez való bátor-

ságát is próbára tették. Az 

Egyszervolt Mesezenekar pedig 

a vidám búcsúzásról gondos-

kodott, ugyanis a nap zárása-

ként olyan több generáció által 

kedvelt, örökzöld rajzfilm-

sorozatok slágerré vált betét-

dalaiból állítottak össze egy 

csokorra valót, mint a „Süsü, a 

sárkány”, a „Kérem a követ-

kezőt” (Doktor Bubó) vagy a 

„Mézga család”. 

Az egésznapi forgatag látha-

tóan számtalan felejthetetlen 

élményt nyújtott kicsiknek, 

nagyoknak egyaránt, amelyek-

hez sok felnőtt közreműködő, 

támogató áldozatkész munkája 

sem hiányozhatott. Köszönet 

nekik, a szervezőknek és nem 

utolsósorban a Fitt Liget üze-

meltetőinek. Bizonyára sok 

hasonló rendezvényt bonyo-

lítanak majd le a jövőben, mert 

úgy tűnik, hogy megtaláltuk a 

gyereknapok számára a legide-

álisabb helyszínt.

�����������������������������������Kiss B.
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„Tiétek a Liget”. A szervező Művelődési és Sportközpont 

2019. május 26-án délutánra ezzel csalogatta Sajószentpéter 

gyermekeit - szüleikkel együtt - az új Fitt Ligetben 

megrendezett városi gyermeknapra. Aki elfogadta a 

meghívást, biztosan nem bánta meg, mert rengeteg 

élménnyel távozhatott.

Gyerekek vették birtokba a Ligetet
Városi gyermeknap élményekben gazdagon

Az Aura Segítő Kutya Alapítvány interaktív bemutatóján 
Kertész Ágota és négylábú „munkatársa”

A flatland duó egyik tagja 
a levegőben

Hatalmas sikert aratott a szolnoki break formáció



Az igazgatói irodában éppen 
egykori tanítványa kérte ki 
korábbi tanára és igazgatója 
véleményét egy felnőttok-
tatással kapcsolatos kérdés-
ben. Szántai Ibolya elárulja, 
gyakoriak az ilyen típusú meg-
keresések, ami azt igazolja 
vissza, hogy pedagógiai munká-
jukkal elnyerték tanulóik bizal-
mát, akik felnőttként is számíta-
nak rájuk. Az intézményvezető 
Miskolcon született, általános 
és középiskolai tanulmányait 
Kazincbarcikán végezte. Első 
diplomáját Szegeden, az Egész-
ségügyi Főiskolai Karon szerez-
te, első munkahelye pedig 
1983-tól Sajószentpéter, ahol 
ifjúsági védőnőként kapott 
munkát és komoly feladatokat 
is, hiszen végzett szűrővizsgá-
latokat, szervezte a kötelező és 
kampányoltásokat, a tanulók-
nak pedig elsősegélynyújtó és 
csecsemőgondozási szakkörö-
ket tartott. Csapatot szervezett 
a Vöröskereszt versenyeire, ahol 
több dobogós helyezést értek 
el, de oktatta az egészsé-ges 
életmód alapjait is. A Pattantyús 
szakképző iskolába 1993-ban 
került, ahol szakoktatói munká-
ja mellett megbízták a szociális 
gondozó szakma feltételrend-
szerének kidolgozásával, szak-
képzési támogatások felku-
tatásával és pályázatok írásával. 
Utóbbiak révén sikerült bővíteni 
a demonstrációs terem eszköz-
állományát, és szakmai kirándu-
lásokat tudtak szervezni a 
tanulóknak. Agilis szakem-
berként úgy érezte, fejleszteni 
kell a tudásszintjét, ezért 1997-
ben beiratkozott Szegeden az 

egészségfejlesztő és mentálhi-
giénikus képzésre, ahol főleg az 
emberekkel való bánásmód 
rejtelmeit sajátította el, magas 
szinten. Az ott tanultakat a mai 
napig kamatoztatni tudja az 
iskolai órákon ugyanúgy, mint az 
életmód táborokban és a 
kollégákkal a napi kapcsolat 
során. Újabb diplomaszerzésre 
2000-ben szánta rá magát, 
ekkor a Semmelweis Egyetem 
egészségtan tanári képzésére 
iratkozott be. A 3,5 éves képzés 
két részből állt, két év szakmai 
ismeretek mellé másfél év 
pedagógiai képzés társult. Az 
egyetemi évek alatt a szakmai 
tudásának gyarapításán túl 
világhírű egyetemi tanárok óráit 
hallgathatta, és ez további 
lendületet adott munkájának. 

Aztán jöttek az újabb feladatok. 
Az oktatási intézmény 2003-ban 
sikeresen pályázott a három-
éves Szakiskolai Fejlesztési 
Program I. lebonyolítására, 
amelynek része volt a pedagó-
gusképzés is. A projekt révén 
elutazhatott Írországba, ahol 
egy hónapon át angol nyelvi 
képzésen vett részt, és megis-
merhette az ír, finn és holland 
oktatási rendszer felépítését és 
az ott zajló szakmai munkát. 
Franciaországba minisztériumi 
delegációval érkezett, ott a 
szociális szakképzés közép- és 
felső szintjével ismerkedett 
meg. Ezeket a tapasztalatokat 
hasznosította pedagógusi pá-
lyája első időszakában. Első 
osztálya emlékezetes számára, 
mivel olyan tanulók érkeztek, 
akiket a tanulás tanulására 
kellett megtanítani. Tudta, hogy 

az ő tanításukhoz kevés a 
kötelező óraszám leadása, mert 
esetükben különféle nevelési 
módszerek alkalmazására is 
szükség van. Igyekezett elérni, 
hogy a diákoknak öröm és érték 
legyen a tanulás, amihez meg-
nyerte a szülők partnerségét is. 
Úgy fogalmaz, a tanulók önérté-
kelésének, lelki egyensúlyának 
helyreállítása hosszú folyamat, 
majd következik az egyéni 
tanulási utak megkeresése. 
Sikernek érzi, hogy ezzel az 
útravalóval tudtak élni a diákok, 
és az első osztályából a 28 
végzett tanuló 80%-a érettségi 
vizsgát tett, 10-en pedig főis-
kolai, egyetemi végzettséget 
szereztek szociális, egészség-
ügyi területen. Szántai Ibolya 
folyamatosan tapasztalja, hogy 
a szakképzést választó tanulók 
között egyre több a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyze-
tű gyerek, sokan állami gondo-
zásból vagy nevelőszülőktől 
érkeznek, és ők az átlagostól 
eltérően szocializálódnak. Eze-
ket a hátrányokat pályázatok 
révén és továbbképzésekkel 
igyekeznek korrigálni, ami ko-
moly műhelymunkát igényel a 
pedagógusoktól. A személyre 
szabott tanulási módszer bevált, 
ami főként a tanulók tovább-
tanulási esélyeiben mutatkozik 
meg. 

Az intézményvezetői munka 
átfogó ismereteket igényel, ez 

motiválta a közoktatás-vezetői 
szakvizsga megszerzését 2009-
ben.

2016- tól az Ózdi Szakképzési 
Centrum tagiskolájaként a szak-
képzési HÍD-programban az 
alapfokú iskolai végzettséggel 
nem rendelkező tanulóknak 
indítanak csoportokat. A nap-
pali mellett a felnőttoktatás 
keretében jelenleg 234 fő szerez 
OKJ-s szakképesítést, illetve 
érettségire felkészítés is zajlik. 
Az intézményvezető a felnőtt-
oktatás koordinálásán kívül a 
Kormányhivatalok által meghir-
detett több, szakmai végzett-
séget adó felnőttképzést szerve-
zett és bonyolított le a megyé-
ben. A Miskolcon élő pedagógus 
nagyobbik fia Gábor (33), aki 
angoltanári diplomát szerzett, 
és ma egy indiai cégnél dolgozik 
Budapesten. Péter (31) marke-
ting-logisztikai végzettséggel 
Miskolcon egy kereskedelmi 
üzletlánc műszakvezetője. 

A Pedagógiai Díjra történő 
jelölésről elárulta, meglepetés-
ként hatott rá, hiszen ő csak a 
munkáját végzi, és azzal, hogy 
pedagógus lett, egy gyerekkori 
titkos vágya teljesült. Kiemelte 
még az intézményben dolgozók 
kiváló csapatmunkáját, akikkel 
igazi munkatársi viszonyt ápol. 

                                                                   Kovács I.

Háromszáznegyven fölött van a tanulói létszáma az Ózdi 
Szakképzési Centrum Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző 
Tagiskolájának. Diákjaik nagy többsége szakmát szerez, 
csekély náluk a lemorzsolódás, a pedagógusgárda pedig 
kiváló közösséget alkot. A város önkormányzatával napi 
kapcsolatban állnak, több közös pályázatot nyertek, 
bonyolítottak le (TÁMOP, EFOP). A sikerek mozgatórugója 
Szántai Ibolya, aki 2006-tól az intézmény vezetője, és akit a 
munkájáért idén Pedagógiai Díjjal jutalmaz Sajószentpéter 
Város Önkormányzata. 

Előtérben a személyközpontú oktatás 
Portré: Szántai Ibolya 

Szántai Ibolya gyermekkori titkos vágya vált valóra, 
amikor pedagógus lett
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Sajószentpéter város 2017. júli-

us 31-i határidőre pályázatot 

nyújtott be a Területi Szociális 

Otthon és Bölcsődéhez tartozó 

külső tér átalakítására és 

felújítására, ezáltal egy többge-

nerációs és többfunkciós 

család- és környezetbarát park 

létrehozására. A Program Irá-

nyító Hatóságának 2018.01.15-

én megszületett támogatói 

döntése értelmében a projekt 

elnyerte a maximálisan megpá-

lyázható 150 millió forintot. 

2018.03.05-én már a Támoga-

tási szerződés is aláírásra ke-

rült, így a Karcműhely Kft. 

tájépítész tervezője, Berkes 

Csilla kiviteli dokumentációkba 

foglalhatta a megálmodott 

parkot. Ezután a tervek alapján 

kiírt közbeszerzési eljárás ered-

ményeként a nyertes kivitele-

zővel (Takács és Társa Kft.) 

2018.10.10-én 132.623.378 

Forint összeggel aláírásra került 

a kivitelezési szerződés. Az eb-

ben vállalt 255 napos határidő 

(2019.06.21.) előtt mintegy két 

héttel a beruházás elkészült.

A 2019. június 6-án 11.00 óra-

kor a TSZK rendezvénytermé-

ben kezdődött ünnepségen 

elsőként városunk polgármes-

tere, dr. Faragó Péter köszön-

tötte a megjelenteket. Örömét 

fejezte ki, hogy azon a terüle-

ten, amelynek kihasználásáról 

már a bölcsőde 2011. évi 

átadása óta folyik a közös 

gondolkodás, ma egy nagyon 

szép, sokcélú park áll. Megkö-

szönte Demeter Zoltánnak, a 

térség országgyűlési képviselő-

jének közreműködését abban, 

hogy ez a nagyszerű létesít-

mény éppen városunkban való-

sulhatott meg, hiszen az ered-

ményt látva ezt a megye, de 

akár az ország bármely városa 

szívesen elfogadná sajátjának.

Demeter Zoltán kiemelte, hogy 

egyik legfontosabb feladatunk 

ma, hogy a kihasználatlan 

területeket élettel töltsük meg. 

Legyen az a sivár terület egy 

településen, az ember lelkében 

vagy éppen az egymás közötti 

kapcsolatainkban.

Takács István, a kivitelező cég 

tulajdonosa megköszönte a 

lehetőséget, hogy a szabadidő-

központ után újabb színfolttal 

gazdagíthatták városunkat. 

Kérte, hogy kedveljük meg és 

vigyázzunk rá mindannyian, 

hogy még tényleg generációk 

használhassák!

Halmai Gyula röviden ismertet-

te a megvalósulás folyamatát, 

és bemutatta a létesítményt. A 

keleti oldalán játszótér, aka-

dálymentes játszótér, mini 

focipálya, szabadtéri fitnesz 

e s z kö zö k ,  l e n g ő t e ke  é s  

petanque pálya a különböző 

korosztályok mozgásigényének 

kielégítését szolgálja. A nyugati 

oldal ezzel szemben egy pihe-

nőpark piknikező hellyel, 

beszélgetősarokkal, zene-fila-

góriával, sövénylabirintussal és 

sok virággal. Ezek védelmét 

átlátható kerítés és videós 

megfigyelőrendszer is bizto-

sítja. Kiemelte még, hogy a 

projekt keretén belül egy új 

mikrobusz is szolgálja majd az 

intézményt, így a várost is. Az 

elmondottakat a Sajó TV által 

elkészített látványos kisfilm is 

szemléltette, de az ünnepség 

végén a résztvevők körbe is 

járhatták a parkot, sőt, bár-

melyik eszközét ki is próbál-

hatták. 

A Generációk kertjének átadá-

sát azoknak a generációknak a 

képviselői tették ünnepélyessé 

műsorukkal, akiknek az készült: 

óvodásaink és iskolásaink, vala-

mint a Sajógyöngye Népdalkör.

A park létrejöttével, elnyerve 

végleges formáját, Sajószent-

péter keleti városkapuja ma 

már egy fejlődni akaró kisváros 

képével fogadja a rajta belé-

pőket. Közelebbről megismer-

ve pedig – ahogyan azt Aleva 

Mihályné, a TSZK igazgatója is 

hangsúlyozta – olyan létesít-

ménnyel és olyan eszközökkel 

gazdagodott a város, amelyek 

valóban egyenlő esélyt biztosí-

tanak a fogyatékkal élőknek is, 

amilyenre mindenhol szükség 

lenne, mégis párját ritkítja.

Legyen hát közös felelőssé-

günk, hogy ne csupán kerítés, 

hanem - magáénak érezve - 

tízezer ember is vigyázzon rá! 

                                            Kiss B.
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A TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00014. számú és „Generációk 
kertje – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése Sajószentpéteren” címmel megvalósult léte-
sítmény ünnepélyes átadásával újabb mozaik került a 
helyére a jövő Sajószentpéterének térképén.

Kertavató a város szívében
A jövő(kép) újabb mozaikja

Az átadó ünnepségen a musical stúdió is elkápráztatta a 
meghívott vendégeket

Szalagvágás közben (jobbról balra): 
Demeter Zoltán, dr. Faragó Péter és Takács István



A Nemzeti Szabadidős Egészség 

Sportpark Program 2016-ban 

indult útjára. Szakmai irányítója 

jelenleg az Emberi Erőforrások 

Minisztérium sportért felelős 

államtitkára, szóval olyan kez-

deményezésről beszélhetünk, 

ami kitüntetett figyelmet ka-

pott az állam részéről. Nem 

véletlen, hogy az utóbbi három 

évben gombaként szaporodtak 

el a hasonló típusú Street 

Workout Parkok, amik az 

önsúlyos edzésre fókuszálva 

acélosítják használóit. Ez annyit 

tesz, hogy az eszközök a test-

súlyunkat felhasználva ösztö-

kélnek minket erőkifejtésre, 

mindenféle plusz nehezék nél-

kül. A konditermek térhódítása 

előtt igen népszerű callisthe-

nics, azaz saját súlyunkkal 

végezhető edzésfajták kedvelői 

a lassú, de stabil fejlődést 

részesítik előnyben. Népszerű 

gyakorlatai közé tartoznak a 

különböző technikai kivitele-

zésű fekvőtámaszok, a hú-

zódzkodás, a lábemelés és a 

híd. Az ilyen edzésmódszerek 

előnye, hogy helyes végrehaj-

tás mellett jobban kímélik a 

gerincet és az ízületeket, mint a 

súlyzós edzések. A Street Wor-

kout Parkok célja, hogy olyan 

alternatív lehetőséget kínálja-

nak a testmozgásra, ami pro-

fesszionális, mégis edzői segít-

ség nélkül is biztonságosan el-

sajátítható. A gépeket ugyanis 

úgy alakították ki, hogy csupán 

egyféle mozgást tegyenek 

lehetővé, így a gyakorlatokban 

kevésbé jártas személyek is 

bátran használhatják őket a 

sérülés legkisebb veszélyével. A 

június 6-án délelőtt 10 órakor 

kezdődő megnyitón a Gyöngy-

szem mazsorettcsoport mutat-

ta be Tamagochi című előadá-

sát, majd dr. Faragó Péter, 

Sajószentpéter polgármestere 

mondott köszöntő beszédet, 

amelyben hangsúlyozta, hogy 

ismét egy új állomáshoz érkez-

tünk. Azonban semmiképp 

nem átlagos beruházásról van 

szó, hiszen talán még a kör-

nyéken is ritka a „D” típusú 

sportpark. A szabadtéri fitnesz-

létesítményeknek ugyanis négy 

csoportja van területtől és 

felszereltségtől függően. A „D” 

típusba a minimum 150 négy-

zetméter alapterületű, mini-

málisan 15 eszközzel rendel-

kező tolódzkodásra, húzódz-

kodásra, has- és hátizom erősí-

tésére, fekvőtámasz gyakorla-

tokra, valamint lépcsőzésre, 

létramászásra, párhuzamos 

korláton végezhető gyakorla-

tokra és függeszkedésre is 

alkalmas parkok tartoznak. 

Polgármester úr szerint ezek az 

eszközök a testedzést, követ-

kezésképp az egészséget szol-

gálják, és mindenki számára 

ingyenesen hozzáférhetők. 

„Egyre többet hangsúlyozzák 

szakemberek, hogy az egészség 

záloga a mozgás. Nemrégiben 

eljöttem, hogy megnézzem 

magamnak ezt a parkot. 

Leültem, és negyed órán 

keresztül gondolkoztam, hogy 

mit lehet kezdeni a különböző 

gépekkel, mi mire való. Pár nap 

múlva ismét erre jártam, és 

láttam, hogy alsó tagozatos 

gyerekek minden gond és 

kérdés nélkül használják az 

eszközöket. Szóval, amire én 

nem jöttem rá hosszú idő alatt, 

arra a fiatalok azonnal rájöttek” 

-  mesélte a polgármester, aki 

záró gondolatként mindenki-

nek nagyon jó szórakozást 

kívánt az új létesítményhez. 

Ezután Demeter Zoltán ország-

gyűlési képviselő osztotta meg 

gondolatait a hallgatósággal. 

„Országgyűlési képviselőként 

az egyik legnagyobb öröm, ha 

egy beruházás nem csak 

megvalósul, de átadásra is 

kerül. Minden beruházás közös 

siker. Köszönöm az önkormány-

zatnak, hogy megragadja a 

pályázati lehetőségeket, és 

egyre több projektbe lehel 

életet. A kormány 2016-ban 

indította el a programot, 

melynek célja olyan közösségi 

parkok kialakítása, ahol spor-

tolni is lehet. A statisztikák sze-

rint, az aktív sportolók száma 

sajnos a 15%-ot sem éri el 

hazánkban. Ennek a parknak az 

átadásával is az egészséges 

életmód felé szeretnénk terelni 

a lakosságot” - mondta a 

képviselő úr, aki szerint a moz-

gás családi program is lehet, 

amiben a legkisebbektől  

kezdve a nagyszülőkig minden-

ki meglelheti az örömét.

                                        Bájer M.
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Az átadón hangsúlyozták, a park használata nemcsak a 

fiatalok kiváltsága, az egész család számára kínál közös 

időtöltést.

Az egészség jegyében: 
térítésmentesen használható az új fitneszpark

Az avatás pillanataiban Demeter Zoltán és dr. Faragó Péter

A Gyöngyszem mazsorettcsoport látványos bemutatóval készült 
A Kossuth iskolások sport-

bemutatója is látványos volt



rkérdésk

Kassai Gyula

- Egyértelmű, hogy a pazarlást 
meg kell állítani az energiafel-
használás területén a háztartá-
sokban is, csak ehhez ismerni 
kellene a lehetőségeket. Jelen-
nek meg ezzel kapcsolatos pá-
lyázatok, de a részleteket keve-
sen ismerik. Ha például valaki 
külső házszigetelésre nyújtana 
be pályázatot, ahhoz összetett 
mérési eredményeket kell kö-
zölnie a kiíróval, és sokan nem 
tudnák, hol kell mindezt elkez-
deni. Ezért jó lenne, ha a polgár-
mesteri hivatalban dolgozna 
egy olyan szakember, aki taná-
csokkal látná el az energetikai 
beruházásokban gondolkodó 
családokat, vagy akár a pályázat 
megírásában is segítene. Sajnos 
a spórolásra rendelkezésre álló 
berendezések mint a napelem, 
napkollektor, egyelőre még drá-
ga, azokat csak a jó fizetéssel 
rendelkezők tudják elérni, hasz-
nosítani. Mivel külföldön dolgo-
zok, látom, mennyi szélkerék fo-
rog a nyugati országokban, mi-
közben nálunk nem adnak en-
gedélyt újak építésére azzal az 
indokkal, hogy nem egyenlete-
sen fúj a szél. Érdekes, hogy más 

országokban ez nem jelent 
problémát, és azok a berende-
zések igazán környezetbarátok 
és olcsó energiát adnak. Ehe-
lyett erőltetik az atomerőmű-
vet, aminek a fűtőelemeit nem 
tudják hova elhelyezni. Akár a 
szárazföldön, akár a tengerek-
ben találnak számukra helyet, 
van rá esély, hogy kipusztul az 
élővilág. 

Ördög László

- A lehető legrosszabb helyen 
van a házunk, vagyis a 26-os fő-
út városi szakasza mellett. Ab-
ban születtem és a mai napig 
abban élek a rossz körülmények 
ellenére is. A gépjárműforga-
lom mára hihetetlen méreteket 
öltött, kavarják a port, okádják 
magukból a füstöt, a hatalmas 
szerelvények súlya miatt pedig 
repedezik a házunk fala. Mind-
ezt folyamatosan érezzük oda-
bent is, ezért régóta tervezzük 
az ajtók és ablakok kicserélését 
jól záró műanyagokra. Csak-
hogy a pénznek mindig volt idá-
ig más helye, hiszen gyerme-
künk Győr mellett építkezik és 
segítjük, de van három unokánk 
is, akiket igyekszünk támogatni. 

A levegő minőségének javításá-
hoz annyit segítünk, hogy gázzal 
fűtünk, amit jó lenne napele-
mekre váltani, mert azzal sok 
energiát spórolnánk. Kár, hogy 
szűkösek a lehetőségeink. 

Timkó Lászlóné

- Nálam jobban biztos, hogy ke-
vesen takarékoskodnak.A tele-
víziót például nemcsak távirá-
nyítóval kapcsolom ki, de még 
készenléti helyzetben sem ha-
gyom, mert az a kis izzó is fo-
gyaszt áramot. Fölösleges fo-
gyasztót soha nem használok. 
Szereltettem fel álmennyezetet 
a meleg visszatartására, ami a 
fűtési időszakban hasznos. Van-
nak más terveim is, például a 
nyílászárók cseréje, de azon is 
gondolkozok, hogy áttérek a 
légkondicionálóval történő e-
lektromos fűtésre. Most fatü-
zelésem van, ami sok munkával 
jár, és nem igazán környezetba-
rát. Támogatom az olcsó ener-
gia előállítását, amit a nap- és a 
szélerőművek termelnek, és 
amelyeket bővíteni kellene, 
szemben az atomerőművel. 
A környezetemért annyit tudok 
még tenni, hogy különváloga-

tom a zöldhulladékot a háztar-
tásitól, és fegyelmezetten vég-
zem a szelektív gyűjtést. Jó len-
ne ismerni a szétválogatott hul-
ladék sorsát, hogy milyen mér-
tékben hasznosítják újra. 

Kasza Ottó

- Mostanában elég sokszor fúj a 
szél, ezért a magasabb hegyvo-
nulatokra el tudnék képzelni 
annyi szélerőművet, amivel el-
látnánk a város energiaszükség-
letét. Ugyanez igaz a napelem 
parkra, ami már megtalálható a 
közeli Sajóbábonyban vagy Ar-
nóton. Az így megtermelt e-
lektromos árammal ki lehetne 
váltani a közvilágítást, ami je-
lentős segítség lenne a helyi 
büdzsének. Mivel a levegő mi-
nősége nálunk kritikus, ezek az 
energiaforrások segíthetnék az 
elektromos fűtés elterjedését 
is, ami nem okoz környezetkáro-
sítást. A megújuló energia fel-
használását tehát preferálom. 
Ebben az évben hűtő-fűtő lég-
kondicionálót szereltünk fel, 
ami jó hatásfokkal működik, a 
nyílászárókat pedig már koráb-
ban kicseréltük. Figyelem a pá-
lyázati lehetőségeket, mert 

Önnek milyen környezetvédelmi, 
energiatakarékossági ötletei vannak, 

melyekkel pénzt és energiát spórolhat meg? 
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hosszabb távú terveim között 
szerepel a lakásunk napelemről 
történő energiaellátása. Ugyan-
így figyelem az elektromos au-
tókat is, de ott felvetődik a kér-
dés, hogy az abban használt ak-
kumulátorral mi lesz a lecseré-
lése után, nem okoz-e majd na-
gyobb kárt a környezetre, mint a 
belső égésű motorok? 

Papp Gyula

- Régóta Németországban dol-
gozok, ahol folyamatosan építik 
le az atomerőműveket, miköz-
ben nálunk most bővítik. Arra-
felé sok a szélerőmű és a nape-
lem, ezért olcsóbb ott az ener-
gia, mint nálunk. Szerelőként 
részt vettem már hidrogénerő-
mű építésében is, aminek fűtő-
anyagát a vízből nyerik. Általá-
nosságban a németektől lehet-
ne tanulni a környezetvédelem 
más területén is, hiszen köztu-
dottan pedáns népről van szó, 
akik szeretik a rendet, tisztasá-
got. Sajnos, ezen a területen 
vannak változások, ami a be-
vándorlók megjelenése óta 
romlik. Hamburg környékén 
dolgozom, és azt tapasztalom, 
hogy a nagyváros egyre szeme-
tesebb. A szelektív hulladék-
gyűjtést viszont nagyon szigorú-
an veszik, a begyűjtött hulladé-
kot pedig hasznosítják. Gyakran 
járok haza és látom, hogy váro-
sunk folyamatosan fejlődik, de 
hiányolom, hogy még nem é-
pült napelem park. Igaz, úgy tu-
dom, ezt is megadóztatják, 
mert veszélyes hulladéknak mi-
nősítették az elemeit. Az ener-
giatakarékosságért idáig annyit 
tettem, hogy a családi házam 
külső-belső szigetelését elvé-
geztem, a nyílászárókat kicse-

réltem, de még így is 47 ezer fo-
rint havi gázátalányt fizetek a 
186 m2-es ház fűtéséért. 

Kökönyei Ferenc 
József

- Ami nem szennyez és áramot 
termel, azt támogatni kell. Ha a 
szemétben vannak újrahaszno-
sítható dolgok, azokat fel kell 
használni, hogy ne a szeméthe-
gyek nőjenek. Ha lenne lehető-
ség a zaj-, por- és füstszennye-
ződés csökkentésére, azt akár-
hogy is, de el kell érni. Ezért örü-
lök annak, hogy bejelentették a 
26-os út elkerülő szakaszának 
megépítését, ami szerintem 
már több mint lehetőség. Har-
minc éve itt élek, és naponta lá-
tom azt a mérhetetlen szennye-
zést, amit a gépjárművek a vá-
rosban okoznak. Ugyanúgy lá-
tom azt is, hogy nagy általános-
ságban kik szemetelnek, és el-
gondolkodok, hogy a szegény-
séggel és az úgynevezett hát-
rányos helyzettel miért jár e-
gyütt a kulturálatlan viselkedés. 
A szegénység kifejezés mára e-
gyébként is elhalványult nálam, 
hiszen olyan sok munkahelyet 
hirdetnek, hogy bőven van le-
hetőség az elhelyezkedésre és a 
pénzkeresésre, csak akarni kell.

Molnár Zsigmond
- Az országos média folyamato-
san tájékoztat a városunkban 
gyakori szmogról, ami több té-
nyezőből áll. Egyik a fűtési idő-
szakban használt tüzelő, ami 
nemcsak a szenet és a fát jelen-
ti, hanem sajnos mindenféle 
szemét elégetését is. Én gázzal 
fűtöm a lakásomat, ami szerin-
tem nem rontja a levegő minő-

ségét. A Szentpéteren átözönlő 
gépjárműáradat csökkentésére 
viszont nincs ráhatásom, mert 
azok okozzák a jelentős füst- és 
porszennyeződés jelentős há-
nyadát. Régóta várunk az elke-
rülő út megépítésére, de lega-
lább már bejelentették, hogy 
tervezik az elkészítését. Ez nem-
csak a levegőminőségen javít 
majd, de jelentős mennyiségű 
üzemanyag megtakarításához is 
vezet, mert most a túlzsúfolt 
úton sok benzin és gázolaj fogy 
álló helyzetű gépjárművekben. 
A másik környezetvédelmi 
problémának a kulturálatlan vi-
selkedést tartom, mert sok a 
szemetelő a városunkban.

Veres Árpádné

- Férjem 25 éve Németország-
ban dolgozik, ezért mivel egye-
dül vagyok, a kétszobás laká-
sunkból csak az egyiket fűtöm, 
hiszen nekem az elég, és ezzel 
spórolni tudok. Gyakran nézek 
olyan televízióműsort, ahol 
foglalkoznak az energiatakaré-
kossággal, így a napelemekkel 
is. Szolnokon a keresztlányo-
mék már szereltek fel ilyet a la-
kásukra, és csupa jót hallok tő-
lük ezzel kapcsolatban. Egyelő-
re én a régi nyílászárók cseréjét 
tervezem jól szigetelő műanyag 
ajtókra és ablakokra, hogy ne 
tudjon kiszökni a meleg. Szeret-
ném a háztartásban képződött 

hulladékot szelektíven gyűjteni, 
de sajnos nálunk a Semmelweis 
utcában még nincsenek hozzá 
gyűjtőedények, pedig ezzel is 
tenni tudnék a környezetért. 
Bízok abban, hogy mivel a na-
gyobbik unokám gépészmér-
nök, talán egyszer szakosodik 
majd az energetikai területre, 
ami sok lehetőséget rejt, hiszen 
a jelenlegi energiaforrások egy 
része egyszer elfogy, és valamit 
találni kell helyettük.

Varga Gyuláné

- Amire tőlem futja, azt megte-
szem azért, hogy kevesebb 
pénzt fizessek a szolgáltatók-
nak. Kicseréltem az otthoni iz-
zókat energiatakarékosra, be-
szigeteltettem a fa nyílászáró-
kat, és csak annyi energiát hasz-
nálok, amennyire ténylegesen 
szükségem van. Nem értem, mi-
ért nem tesz meg mindent az 
energiaárak csökkentéséért az 
állam, hiszen épülhetnének 
nap- és szélerőművek, amelyek 
hamar visszatermelik az építési 
költségeket. Ellene vagyok az 
atomreaktoroknak, hiszen ve-
szélyesek, mert bármikor bekö-
vetkezhet egy Csernobilhoz ha-
sonló baleset. Egyik fiam most 
került egy napelemekkel fog-
lalkozó céghez, ahol környezet-
barát technológiát alkalmaznak 
az áram- és a hőtermeléshez, 
mert ez a jövő útja. Látva váro-
sunkban a hatalmas közúti for-
galmat, néha elgondolkozok, 
hogy milyen jó lenne, ha több 
elektromos hajtású autó közle-
kedne. Az viszont kérdés, hogy a 
nagy teljesítményű akkumulá-
torokkal mit csinálnak majd, ha 
elhasználódnak, nem okoznak-
e újabb környezetszennyezést? 
Kovács I.
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2019. május 8-án délelőtt Sajószentpéter számára nagyon 
fontos bejelentést tett térségünk országgyűlési képviselője 
és Sajószentpéter polgármestere a Sajó Televízió kamerája 
előtt: hamarosan valóban elkezdődik a 26-os számú főút Sa-
jószentpétert és Berentét elkerülő szakaszának megépítése.

2022-re megépülhet a 26-os főút elkerülő szakasza
 

Első lépés a remény útján

Jól látszik a képzeletbeli nyomvonalrajzon, hogy jónéhány műtárgy 
megépítése kell ahhoz, hogy elkészüljön az elkerülő út 

Demeter Zoltán és dr. Faragó Péter a bejelentést megelőző 
pillanatokban a város határában lévő körforgalomnál

nagy hi-
permarketekben vásároltak.
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Ezzel a gondolattal nyitotta meg 
a megemlékezést Füleki Mária 
Tímea, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Dr. Csiba László In-
tegrált Szociális Intézmény ve-
zetője, miután köszöntötte a 
rendezvényre meghívott ven-
dégeket, valamint az ünnepelt 
intézmény egykori, mai dolgo-
zóit és a megjelent lakóit. Majd 
így folytatta: az életünkben a 
generációk fogaskerékként kap-
csolódnak az előttük és utánuk 
lévőkhöz, tehát minden nem-
zedék életminősége függ az elő-
dökétől. A jelenlévők számára 
ezért fontos az elesettekről, az 
idősekről történő gondosko-
dás, amelynek elismerését szol-
gálja a mai nap.
Dr. Kelemen István főorvos – aki 
a szülőotthon édesapja által ki-
nyitott kapuját igazgatóként 
1984-ben bezárta - ünnepi be-
szédében megrendülten emel-
te ki: a sors szomorú fintora, 
hogy ahol egykor az első felsó-
hajtás elhangzott, ott most ele-
sett emberek utolsó sóhajai 
hallhatók. Az embereket világra 
segíteni vagy onnan végleg 
elengedni megkapó pillanat, de 
mindkettő felelősségteljes 
munkát is jelent. Emlékezzünk 
most meg együtt erről és az em-
berszeretet, a törődés fontossá-
gáról! 
Majd néhány demográfiai adat-
tal is alátámasztotta, hogy mi-
ért sorskérdés, miért kerül elő-
térbe ma az idősgondozás. Oly 
korban élünk, amikor a nemzet 
lélekszáma állandóan csökken, 
a népességen belül az idősek 
aránya nő, a mai 19%-ról 2050-

re elérheti a 25 %-ot. A ma szü-
lető magyar lányok 61, a fiúk 60 
évet remélhetnek egészségben 
megélni, a 65 év feletti emberek 
száma 1,8 millió, ebből 1,3 mil-
lió valamilyen korláttal él. Tehát 
egyre több emberről kell gon-
doskodnia a társadalomnak, 
emiatt növelni szükséges az 
ápolási helyek számát. Ennek 
módjait mihamarabb ki kell ta-
lálnunk, ugyanis ma csupán a 
rászorulók 3 %-ának jut hely in-
tézeti ellátásban, de ez a házi 
segítségnyújtással együtt is 
csak  5%, ami elenyésző szám.
Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő, a rendezvény másik
 

fővédnöke dióhéjban összefog-
lalta az intézmény 35 évét. 
Az 1984-ben megszűnt szülő-
otthon épületében funkcióvál-
tással városi fenntartású idős-
otthon kapott helyet, ahol 60 
ellátottról 26 dolgozó gondos-
kodott. Az intézmény 2007-ben 
került megyei önkormányzati 
fenntartás alá, majd 2017-ben 
négy szervezeti egységgel létre-
jött a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Dr. Csiba László Integ-
rált Szociális Intézmény. Erre a 
35 évre emlékezve elsőként kö-
szönet, hála és megbecsülés jár 
a dolgozók munkájáért, melyet 
csak hatalmas elhivatottsággal 
lehet végezni. A családokban 
közösen kell megoldani, hogy az 
idősek minél tovább aktívak 
tudjanak maradni. Ha már se-
gítségre szorulnak, akkor az 
ápolásukhoz nagy odafigyelés-
re és szeretetre van szükség. En-
nek az intézménynek is ugyan-
így családi közösségként kell 
működnie, amely akkor lehet 
igazi otthon, ha a gondozottak 

ebből minél többet visszaad-
nak.
Az eltelt 35 évről, az otthon éle-
téről készült kisfilm megtekin-
tése után Radomszki Lászlóné, 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság B.-A.-Z. megyei 
kirendeltségének vezetője né-
hány kedves szóval megköszön-
te az intézmény dolgozóinak 
helytállását, és elismerő okle-
velet adott át a korábbi és a je-
lenlegi vezetőknek, az egykori 
főnővérnek, a legrégebbi és leg-
hosszabb ideig itt dolgozott 
ápolónak és a legidősebb ellá-
tottnak.
A délutáni műsorban a fiatal ge-
nerációk képviselői idősekkel 
kapcsolatos érzéseket közvetítő 
versekkel, énekszámokkal és 
táncműsorral kedveskedtek az 
ünnepelteknek, akiket ezt köve-
tően a sportcsarnokban állófo-
gadáson láttak vendégül, majd 
a napot egy jótékonysági kon-
cert zárta.

           
Kiss B.

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cseleked-
jenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, 
és ezt tanítják a próféták. És amint szeretnétek, hogy az em-
berek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” A keresz-
tény hegyi beszéd részét képező Aranyszabály szinte minden 
vallásban fellelhető, és a humanista gondolkodásnak is kö-
zéppontjában áll. Ennek szelleme lengte át 2019. június 6-án 
13.00 órától a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont 
színháztermét is, ahol ünnepélyes keretek között emlékez-
tek meg az Idősek Otthona fennállásának 35. évfordulójáról. 

35 éves az Idősek Otthona 
Az első sóhajtól az utolsóig

Az egykori szülőotthonból 1984-ben Idősek Otthona lett 



14

Becslések szerint 2050-re már több hulladék lesz a tengerek-
ben, mint hal, ha nem cselekszünk semmit a szemetelés el-
len.  Az alábbiakban néhány tanáccsal segítünk abban, hogy 
egyénileg mit tehetünk a hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében.

Elég a műanyag zacskókból!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni -még ha sokadszorra halljuk is-, 
hogy vigyünk magunkkal egy-két szövet vagy papír táskát vásár-
láskor, illetve használjuk a már meglevőket, ahányszor csak le-
het. Így nem kell újabb és újabb műanyag szatyrokat kérnünk. 

Komposztáljunk!

Egy otthoni komposztáló nagyon hasznos: jó szolgálatot tesz a 
növények trágyázásánál is. A zöldségmaradékok, a kerti hulla-
dékok, csirkecsontok, az állati ürülék kerti talajjal és egy kis lan-
gyos vízzel keverve kiváló komposzt. Ez talán az egyik leghaté-
konyabb módja a háztartási hulladék csökkentésének.

Internetes számlák

Ha van rá módunk, ne a papírformájú számlákat gyűjtögessük, 
hanem fizessük be csekkjeinket az interneten keresztül. Gyor-
sabb, egyszerűbb és nem jár felesleges papírszeméttel. A kata-
lógusokat, brosúrákat nézegessük online!

Biztos, hogy mindenre szükség van?

Mielőtt valamit megveszünk,  érdemes meggondolni, valóban 
kell-e nekünk az a valami. Ha szeretnénk azt a valamit, de szük-
ségünk igazán nincs rá – nos, ilyenkor nyugodtan mondhatunk 
nemet. A ruhavásárlásra ez különösen igaz – ha van legalább hat 
hónapra elég, ráadásul mutatós (még abszolút divatos) holmink, 
semmi szükségünk egy hatodik ruhára vagy egy negyedik rövid-
nadrágra. 

Termékcsomagolások

Amikor különféle kozmetikumokat, bőrápoló krémeket, széru-
mokat vásárolunk, ügyeljünk a csomagolásukra.  Igyekezzünk 
olyan csomagolásút venni, amely újrahasznosított. Műanyag he-
lyett üvegtálat vagy olyan terméket, amely minimális csomago-
lást használ.

Szelektáljunk!

Szerencsére egyre több helyen biztosított a szelektív hulladék-
gyűjtés, de ne csak a papírt és műanyagot válogassuk külön, ha-
nem gondoljunk egyéb hulladéktípusokra is, például a használt 
étolajra, gyógyszerekre stb. 

Elromlott tárgyainkat javítsuk/javíttassuk meg, vagy 

alakítsuk át!

Manapság csábító az elromlott eszközöket kidobni, hogy újat vá-
sároljunk helyette, de sokkal olcsóbb és zöldebb megoldás, ha 
megpróbáljuk magunk megjavítani vagy szakemberrel meg-
szereltetni a tárgyat. Amennyiben már menthetetlen az eszköz, 
még mindig újraértelmezhetjük azt, és más rendeltetés szerint is 
használhatjuk. Az interneten rengeteg kreatív újrahasznosítási 
ötletet találhatunk.

+ 1 

Felesleges tárgyainkat ajándékozzuk, adományozzuk vagy ad-
juk el! Ha már meguntunk egy egyébként teljesen jó tárgyat, ér-
demes továbbadni valakinek, aki szívesen használná. Eladhatjuk 
az eszközt, és még egy kis pluszpénzre is szert tehetünk, de az 
ajándékozás vagy adományozás is járható út, hogy megszaba-
duljunk kacatainktól, emellett pedig még örömet is szerezhetünk 
másoknak. Megunt, de még használható ruháink leselejtezé-
sekor se feledkezzünk meg erről.

7 + 1 tanács a jövőnkért
A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 kódszámú projekthez 

(Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek 

rehabilitációjával) kapcsolódva a következőkben 

kiderül, hogy egy kis odafigyeléssel is sokat tehetünk 

a jövőnkért. 

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

Bolygónkra igazi kincsként kell vigyáznunk

Sajnos nem ritka ez a látvány, amikor egy zöldellő réten 

eldobált szemetet találunk



Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Oslo közepe! 3. Izrael legismertebb királya. 9. 

Világhírű spanyol divatmárka. 11. Kipling farkasa. 12. Nyu-

gat-Afrikában súlyos járványt okozó vírus. 14. Kellemetlen il-

lat. 15. Tagadószó. 16. A Szabad Európa Rádió munkatár-

sának vezetékneve (László; álneve: Lovas). 18. Hanglemez 

betűjele (Long Play). 20. Vámhivatalunk névbetűi. 21. A Rab-

szolgasors című sorozat főszereplője. 24. Ákos egyik becé-

zése. 26. Fehér bélésanyag. 27. Orosz hegység, Európa ter-

mészetes határa. 28. Régészeti feltárást irányít. 29. Amely 

helyre. 30. Sajószentpéter településtípusa 1989. március 1. 

előtt.

Függőleges: 1. Éjszakája június 23-án van. 2. Az Elba cseh 

neve. 3. Latin só. 4. A lantán vegyjele. 5. Al-… (Jeruzsálemi 

mecset, az iszlám harmadik szent helye). 6. Sajószentpéter 

középkori településtípusa. 7. Európai Csalás Elleni Hivatal. 8. 

Irodalmi folyóirat 1956-2016 között. 10. Pusztulásra ítélt, 

régies szóval. 13. Az amerícium vegyjele. 17. Egykori spanyol 

királyné. 19. Magyar születésű amerikai színésznő (Lia) 22. 

Sándor becézve. 23. A rádium vegyjele. 25. Fekete élénkítő 

ital. 27. Utas és Holdvilág Zenekar. 29. A közepén odaönt!

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 30. sorban, illetve a 

függőleges 6. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság 

szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-

mail címére 2019. augusztus 8-áig. A helyes beküldők között 

egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó 

Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. 

E-mail: sajotv@gmail.com. Április havi rejtvényünk helyes 

megfejtése: „Gyulai Pál”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A 

június 11-én megtartott sorsoláson Pándi Bélánénak 

kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről 

később értesítjük.
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