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Esőisten sira�a Szentpétert
Városnapok 11.0
Sajószentpéter városi rangja visszaállításának 30. évfordulója jegyében zajlott 2019. június 20-23. között a sorban
már tizenegyedik Sajószentpéteri Városnapok rendezvénysorozata, ahol a szervező művelődési és sportközpont munkatársai – a lehetetlenre vállalkozva - ezúttal is
igyekeztek minden korosztály igényét kielégíteni.

2019-ben Prof. Dr. Csőke
Barnabás lett Sajószentpéter
város díszpolgára
Június 20-án (csütörtökön) 16
órakor egy helytörténeti vonatkozású könyv bemutatójával
indult a négynapos rendezvénysorozat. Az érdeklődőket
az MSK galériájában egy
„akkor… és most” tematikájú
fotókiállítás köszöntötte, érzékeltetve a város harmincéves
fejlődését.
A jubileumát
ünneplő Sajószentpéter előtt
tisztelgő (dr. Horváth Zita, Kiss
Barnabás és dr. Tóth Péter által
összeállított) „Életutak – Díszpolgárok, jeles személyek Sajószentpéter történetében” című
kiadványban harminchat, a
városunkhoz kötődő jeles
személy életútját ismerhetjük
meg kronológiai sorrendben,
akik munkásságukkal követendő példát állítottak a jövő
generációi számára.
Június 21-én (pénteken) 16

órától kulturális műsorral színesített ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a 2019.
évi városi kitüntetéseket az
arra érdemeseknek. A képviselő-testület
Sajószentpéter
Város Díszpolgára címet adományozott Prof. Dr. Csőke Barnabás, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett
bányamérnöknek, a Miskolci
Egyetem professor emeritusának, aki az ásványelőkészítésfeldolgozás, ezen belül az
aprítás-őrlés területének szaktekintélyeként nemzetközileg is
elismert tudományos iskolát
működtet.
Pro Urbe díjjal ismerték el
eredményes pályafutását Isaszegi Róbert olimpiai bronz-

Az örökifjú Fenyő Miklós ma is
hatalmas népszerűségnek
örvend
A Lords of Gravity akrobatái lélegzetelállító mutatványokkal
kápráztatták el a közönséget
érmes, profi kisvilágbajnok
ökölvívónak. Ugyanezt az elismerést vehette át Szűcs Tamás
lokálpatrióta történész-muzeológus is, aki több Sajószentpéter történetével kapcsolatos
könyv szerzője, társszerzője.

Pedagógiai Díjban részesült
Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna, a Hunyadi Mátyás Tagiskola pedagógusa és Szántai
Ibolya, az ÓSZC Pattantyús
Szakképző Tagiskola vezetője.
Egészségügyi és Szociális Díjat

Ritmusok, látvány, életérzés ez a Copacabana-show
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Müller
Gézáné
szociális
gondozó-ápoló, Közszolgálatért
Díjat Kolossay Anett, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője, valamint
Sulyok Barnabás, a Sajó Televízió és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetője vehetett át. „Elismerő Plakett” kitüntetést ado-

mányoztak
Horváth
Pál
zenésznek és Körmöndi Ildikó
körzeti ápolónak.
2019. évben Polgármesteri
Dicséretben részesült: CzifraLukács Vivien köztisztviselő,
Goórné Sajcz Zita Gabriella
pedagógus, Kiss Barnabás
újságíró, Nyeste Gábor rendőr
főtörzsőrmester,
Pokoraczki
Tamás Szilárdné pedagógus,
Szendrei Imréné óvodai közalkalmazott, Varga Katalin pedagógus és Zupkó Lászlóné
családsegítő.
A hét utolsó két napján hagyományos felhőtlen szórakozásba
most az időjárás sajnos alaposan beleszólt, így nem csak
az égen, homlokunkon is sűrűn
gyülekeztek felhők.
A szombat délutáni programot
a helyi Gyöngyszem Mazsorettcsoport és a Freedance 2008
Társastánc
Sportegyesület
műsora vezette fel, majd a
„Lords of Gravity” magyar
akrobatikus kosárlabda öt
fenegyereke
lélegzetelállító
trükkökkel kápráztatott el mindenkit,
bizonyítva,
hogy

nevükhöz méltóan urai a gravitációnak.
Az estét a zene és a tánc uralta,
előbb kerek egész műsorával
színpadra állt a Sajószentpéteren is népszerű Bereczki
Zoltán, majd elegáns, színvonalas műsorával a „Copacabana” brazil tánccsoport. A
fergeteges show alatt elvarázsolt Latin-Amerika vérpezsdítően egzotikus ritmusa, a
gyönyörű táncosok és jelmezek, a magával ragadó latin
életérzés. A nap végén Fenyő
Miklós és zenész társai élő koncertje után pedig már a jampi
életérzéssel telve térhettünk
nyugovóra.
Vasárnap délután a Sajógyöngye Népdalkör és a Szinva
Art társulat népzenei és
néptánc műsorát már esernyők
védelme
alatt
próbáltuk
élvezni, fél szemmel a nemsokára bekövetkezett veszedelmet kémlelve: esőisten sűrű
könnyeivel siratta Szentpétert.
Néhányan pedig - a villámárvíz
következtében tönkrement ingatlanukat és ingóságaikat.

Miután lecsendesedett az ítéletidő, a műsor a művelődési
ház színháztermében folytatódhatott. Elsőként Farkasházi
Réka és a Tintanyúl együttes
interaktív
gyerekkoncertjét,
majd Dolhai Attila és Polyák
Lilla musical és más műfajok
slágereiből
összeállított
műsorát
láthattuk.
Őket
követte Miskovits, Mário, Lil G
és Essemm közreműködésével
egy órányi rap, majd a napot,
és egyben a Városnapok rendezvénysorozatát a New Level
Empire magyar elektronikus
zenei együttes koncertje zárta.
Hogy - a felhőszakadást leszámítva - milyenre sikeredett az
idei rendezvénysorozat, az ízlés
kérdése, így sokan sokféle
választ adnának rá. A műsorkínálatból talán mindenki találhatott kedvére valót, akinek
nem sikerült, az lehet, hogy
saját maga is tehet róla. Ízlésekről nem lehet vitatkozni
(„De gustibus non est disputandum”), de nem is kell, mert
a világ így színes, így szép.
K.B.

A New Level Empire nevű formáció most járt először Sajószentpéteren
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Fókuszban az út- és járdafelújítások
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel
A korábbi időszak fejlesztései után ismét örvendetes tény
olyan beruházásokról beszélni, melyek biztosan hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élők életminősége javuljon. Közlekedni mindannyiunknak kell, így nem kérdés, hogy az útés járdafelújítások prioritást élveznek.
– Az anyagi lehetőségekhez
mérten korábban is zajlottak
járda- és útfelújítások városunkba. Most milyen forrásból
sikerült pénzügyi fedezetet
teremteni ehhez?
– Nem árulok el nagy titkot,
ha azt mondom, önkormányzatunk nem dúskál az anyagi
javakban, így természetesen az
útfelújítások
is
pályázati
forrásból valósulnak meg. A
projektek (több hónapos előkészítő szakasz után) most
jutottak el abba a fázisba,
amikor a tényleges megvalósítás zajlik.
A Belügyminisztérium önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására írt ki pályázatot még 2018ban, ennek eredményeként
újult meg az elmúlt hetekben a
Harica, illetve a Rózsa út,
melynek ünnepélyes átadására
szeptember 19-én kerül sor. A

projekt címe: „Belterületi utak
útburkolat felújítása”. Önkormányzatunk 29,997 MFt-ot
nyert ezen a pályázaton, amit
9,760 MFt önrésszel kellett
még kiegészítenünk. Néhány
nappal korábban egy másik út
vonatkozásában is munkaterületet adtunk a kivitelezőnek, így
az Ibolyatelepen lakóknak
biztosan fel fog majd tűnni,
hogy elkezdődik végre a
katasztrofális állapotban lévő
üveggyári út felújítása is. Ez az
út egyébként egy TOP-os
pályázat („Aktív pihenőpark
kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával”) keretében nyeri el új formáját, kis
híján 1 km-es hosszban.
A Bercsényi út irányából, a
vasúti sorompótól indulva az
Alacska-patakon átívelő hídig
több mint 900 méteren
megtörténik az útalap javítása
és a szegélykövek cseréje, azt

követően pedig teljes szélességében új aszfaltréteget kap. Az
út felújítása mellett a párhuzamosan futó járdát is új burkolattal látják el, illetve a
pihenőpark
előtt
számos
parkoló is kialakításra kerül. Azt
gondolom, ezzel több évtizedes
adósságot
törlesztünk
az
Ibolyatelepen élőknek. Saját
forrásból valósítottuk meg, az
ibolyatelepi aluljáró aszfaltozását, így a másik irányból is
könnyen megközelíthető az
említett lakóövezet. Ha útfelújításokról beszélünk, szót kell
ejtenünk a járdafelújításokról
is, hiszen az sem kevésbé
fontos. Éppen a napokban
kezdődött el a Hazafias utcán
(a Szabadságtelep egyik legforgalmasabb utcája) a járda
felújítása (egy oldalon, 352
négyzetméteren), de néhány
nap múlva a Péch Antal úton is
megjelennek majd a szakemberek, és ott is elkezdődik a
munka (két oldalon, 532 négyzetméteren). És ha már járdafelújításról beszélünk, akkor a
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde és a

Újak a nyílászárók a homlokzati részen is, a tetőn pedig jól látszik a napelemes rendszer
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Az épület belső burkolatai is
vadonatújak
temető közötti járdaszakaszt is
meg kell említeni, amely a 26os és 27-es főutak kereszteződésében kialakított körforgalmi
létesítmény pályázatának volt
szerves része. Már most
mondom, ezzel nincs vége a
folyamatnak, ezt mindenképpen folytatni szeretnénk!
– Az augusztus 20-ai Szent
István ünnepen sokan kilátogattak az MSK-ba, és saját
tapasztalatból tudom, hogy
néhányan ott szembesültek
azzal, hogy nem csupán az új
szabadtéri színpad készült el,
hanem a városi tornacsarnok
is alapjaiban más képet mutat.
– „Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése
Sajószentpéteren” ez annak a
pályázatnak a címe, melynek
segítségével (első ütemben)
korszerűsítésre került a városi
sportcsarnok gépészeti rendszere, korszerű hőszigetelést
kapott az épület, valamint a
nyílászárók teljes körű cseréje
is megvalósult. A fejlesztés
keretén belül új világítási,
fűtési és energetikai rendszer
épült ki. A környezettudatos
tervezés
eredményeként
napkollektorok és napelemes

rendszer támogatja a használati melegvíz és villamosenergia felhasználását. Ezzel
párhuzamosan saját forrásból,
valamint
közmunkaprogram
keretében az épület belső
festése, a burkolatok, valamint
a tetőszerkezet cseréje is
megtörtént. Az előírásoknak
megfelelően az épület akadálymentes megközelítése is biztosítottá vált. Noha nem ehhez a
pályázathoz kapcsolódik, de
feltétlenül említést kell tenni a
konzorciumi formában megvalósuló,
„Pitypalatty-völgy
turisztikai fejlesztése” elnevezésű projektről is, melynek
keretében kilátó épül majd a
Pipiske-domb tetején, mozgáskoordinációs játszótér kerül
kialakításra a Harica játszótéren, valamint a természeti
értékek bemutatása céljából,
tanösvény épül a Zöld várostól
(Fitt Liget) kiindulva a Haricapatakkal párhuzamosan. A
konzorcium tagjai: Sajószentpéter Városi Önkormányzat,
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit
Kft., Sajólászlófalva Község
Önkormányzata, Kondó Község
Önkormányzat,
Radostyán
Község Önkormányzata, Varbó
Község Önkormányzat. A pályázati forrásból Sajószentpéter
városra jutó támogatási összeg:
151 431 400 Ft.
– Gyakran hallani arról,
hogy az önkormányzat szélmalomharcot vív az illegális

szemétlerakók felszámolása
érdekében. Úgy gondolom,
hatékony munkát ezen a területen is csak akkor lehet
végezni, ha a hulladéklerakók
felszámolásához
megfelelő
forrás
áll
rendelkezésre.
– Jó hírrel tudok szolgálni ez
ügyben,
hiszen
nemrég
kaptunk értesítést arról, hogy
az Újbányatelepen (II-es Akna)
lévő illegális hulladéklerakót
egy pályázat („Illegális hulladéklerakók
felszámolása”)
segítségével
fel
tudjuk
számolni. A szóban forgó
terület története mindanynyiunk előtt ismert: a településrészen korábban bányászati
tevékenység zajlott, majd az
Elzett Művek egyik üzeme
működött itt. Jellemző volt a
területre, hogy az itt zajló tevékenység elősegítése érdekében
szolgálati lakások létesültek,
biztosítva ezzel az ott dolgozók
lakhatását. A gazdasági tevékenységek megszűnésével a
valaha szebb időket látott
épületek állaga is rohamosan
romlani kezdett, és ahogyan az
lenni szokott, a területen
megjelentek az illegális hulladéklerakók is. A helyszíni
szemle alapján azt mondhatjuk, hogy különféle háztartási és építési törmelékből álló,
kevert hulladék található a
megtisztításra váró településrészen. A program célja jelen
esetben az illegálisan lerakott
szemét felszámolása (felsze-

dése, kezelése, ártalmatlanítása), valamint az ismétlődő
lerakások megakadályozása.
Ennek érdekében a terület
(2x600 négyzetméter) megtisztítását követően a 090/1 helyrajzi számú ingatlanon fákat
kívánunk ültetni, az 5014 helyrajzi számú ingatlanon pedig
fák ültetésével, virágágyások
kialakításával, valamint padok
kihelyezésével
szeretnénk
lehetőséget teremteni a terület
közösségi célú hasznosítására.
– A Krónika március-áprilisi
számában már írtunk arról,
hogy a városvezetés és személyesen polgármester úr is
kiemelt prioritásként kezeli a
zöldfelület növelését. Ha jók
az információim, ez a folyamat
is tovább folytatódik szeptemberben.
– Így igaz. Szeptember 27ére (esőnap: október 4.) egy
olyan városi „Zöld napot” szervezünk, ahol a település különböző pontjain egyszerre 10
helyszínen zajlik majd fásítás
és virágosítás. Ehhez az
akcióhoz partnerként szeretnénk megnyerni a BorsodChem
ZRt.-t is, és azt reméljük, hogy
városunk lakói közül is sokan
csatlakoznak majd ehhez a
kezdeményezéshez. Erre az
alkalomra két kiadvány megjelentetését is tervezzük: az egyik
a háztartási hulladék mennyiségének
csökkentésére
szolgáló
legeredményesebb
módszerről, vagyis a komposz-

A szeptember 27-ei „Zöld nap” egyik akcióterülete a Pálóczy út
lesz

Új aszfaltréteget kapott a
Harica út
tálásról szól, míg a másik
(Zöldülő
Sajószentpéter
címmel) azokra a környezettudatos tevékenységekre hívja fel
az emberek figyelmét, melyek
segítségével
környezetünk
megóvásáért
mindannyian
tehetünk valamit. Arra kérem a
sajószentpéteri
polgárokat,
hogy az elkövetkező napokban
kísérjék
figyelemmel
a
szokásos információs felületeket (Sajószentpéter hivatalos
weboldala,
Sajószentpéter
hivatalos Facebook profilja,
Sajó TV képújsága), mert a
„Zöld nap” programjaival
kapcsolatban még további
információkat szeretnénk eljuttatni Önökhöz!

…, mint ahogyan a Rózsa út is
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PORTRÉ

Államunk és kenyerünk

A gyógyító munka elsődlegessé vált az életében

Szent István Ünnep az MSK-ban

Portré: Körmöndi Ildikó

2019. augusztus 20-án a művelődési és sportközpont új
szabadtéri színpadán és a létesítmény környékén Sajószentpéter városa újra hármas ünnepet ült: Szent István
államalapításának évfordulóját, az idei új kenyeret és nem
utolsósorban a hagyományos sajószentpéteri búcsút.
Az ünnepnek időben messzire
visszanyúló
története
ott
kezdődött, hogy VII. Gergely
pápa 1083. augusztus 20-án
avatta szentté államalapító
királyunkat. Nagy Lajos után
elsősorban egyházi ünnepként
élt tovább, amíg XIV. Benedek
pápa azok számát csökkentve
az új naptárból ki nem hagyta.
1771-ben ünnepelték meg
újra, amikor is a Szent Jobb
ereklye Dubrovnikból Mária
Terézia segítségével visszakerült Budára. A XIX. században a
magyar
függetlenségi
mozgalmak állították vissza 1848-ig a magyar állam ünnepeként - a nap megkopott
fényét, a Szent Jobb körmenet
pedig 1938-tól, államalapító
királyunk halálának 900. évfordulójától vált hagyománnyá. A
második világháború utáni
kommunista rendszer alatt
előbb az új kenyér ünnepévé,
majd 1949. augusztus 20. (az új
alkotmány hatályba lépése)
után már egyben az alkotmány
ünnepévé is vált.
Sajószentpéteren
harmadik

A Tájház udvarán készül a
város kenyere

Természetesen a vendégek is
megkóstolhatták az új
kenyeret
(egy időben negyedik) ünnepként a város római katolikus
temploma
és
plébániája
névadójának, Szent István
királynak tiszteletére a búcsút
is hagyományosan augusztus
20-án tartják.
Az idei Szent István-napi
ünnepségek egybeestek az
annak helyszínéül szolgáló új
kulturális közösségi tér átadásával, ugyanis első alkalommal
most tarthattunk programokat
a művelődési ház belső
udvarán elkészült szabadtéri
színpadon és rendezvényudvarban.
A város ünnepi eseményei már
10 órakor elkezdődtek a Lévayház és a Tájház udvaraiban,
ahol a családokat kézműves
foglalkozásra várták, hogy ezzel
múlassák az időt, amíg a hagyományos módon készült kenyér,
valamint a később szétosztott
ízletes kenyérlángosok a búbos
kemencében
megsültek.
Közben az összegyűlt gyereksereg 11 órától a Diri-Dongó
együttes interaktív koncertjén
is játszhatott, énekelhetett,
vagy tapsolhatott kedvére.
Az ünnepi műsorban délután

fél ötkor a Sajógyöngye
népdalkör
lépett
először
műsorral az új szabadtéri színpadra, ezúttal az új kenyér tiszteletére egy arató nótacsokrot
nyújtottak át a közönségnek.
Őket követte Demeter Zoltán, a
térség országgyűlési képviselője, aki mielőtt dr. Faragó
Péter polgármester társaságában a szalagot átvágva
átadta volna a létesítményt,
ünnepi beszédében hálát adott
az államalapításért és az új
kenyérért. Kiemelve, hogy a
keresztény értékrend egyik
pillére,
hogy
figyelünk
egymásra, és tudunk örülni
mások sikereinek is. Akkor nem
válik haszontalanná életünk, ha
teszünk egymásért, lakóhelyünkért, ezáltal egész nemzetünkért. Majd „Isten éltesse
Magyarországot, Isten éltesse
Sajószentpéterért!”
kívánsággal fejezte be beszédét.
Szavait az Ózdi Művelődési
Intézmények Zenés Színházának négy fiatalja erősítette
meg az ünnep tartalmához
illeszkedő, hazafias töltetű
zenés-prózai műsorával.
Majd dr. Faragó Péter polgármesteri köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Szent Istvánt nem
elsősorban hadjáratai, hanem
a közigazgatás szervezése,
teremtő gondolkodása tette
naggyá. Aki a rend, az igazság,
az önmaga által is betartott és
betartatott törvények híve volt.
Életművének alapgondolata:
felelősséget kell viselnünk
utódainkért, és védelmezni az
utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Életünk legfontosabb alapegységei a család és a
nemzet, legfőbb értékei pedig a
hit, a hűség és a szeretet.
„István is ezekre a pillérekre
építve alapította, majd tették
utódai Európát védelmező,
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Gyakran lehet látni a 4-es számú háziorvosi körzethez tartozó utcákban, ahol olyan beteg embereket lát el, akik állapotuknál fogva nem jutnak el az orvosi rendelőbe
(injekció, kötözés). Részt vesz prevenciós programokban,
prospektusok és az internet által kapott információk segítségével ad tanácsokat az egészséges életmóddal kapcsolatban. Jelenlegi munkahelyén 2002-től dolgozik, sok év
ingázás után ekkor tért haza szülővárosába. Áldozatos
munkáját a 2019-es Városnapokon jutalmazta az önkormányzat képviselő-testülete.

Márióval a közönség együtt
énekelte a dalait
erős keresztény középhatalommá a magyar államot.
Életműve hordoz a ma nyelvére
lefordítható aktuális üzenetet
is, mely egyetlen szó: Európa.
Ez volt, és máig (amint annak
közös kék zászlaja a színpadon
lengedezve is jelezte) ez
maradt a kulcsa a jövőnek és a
jelszava
a
demokráciát
akaróknak”- zárta mondanivalóját, majd miután Jármi Zoltán
görög
katolikus
parókus
megszentelte, ő megszegte
Sajószentpéter új kenyerét,
hogy az összetartozásunkat
szimbolizálva, a nézők is részesülhessenek belőle.
Az ünnepi műsor további
részében Márió, a harmonikás
szórakoztatta a közönséget,
amely egyre nagyobb számban
hagyta hátra a búcsúi forgatagot, hogy az alapításának 6.
évfordulóját nálunk ünneplő
KisCipő zenekar által előadott,
széles
körben
népszerű
Republic dalokkal, majd a kis
kitérő után újra a színpadokon
látható Péter Szabó Szilvia
akusztik koncertjével emelkedett hangulatba kerülve várja a
Városnapokról
elhalasztott
tűzijáték parádés fényeit.
Amelyek valóban megkoronázták a mostani ünnepet, és
beragyogták a 30. születésnapját ünneplő várost.
Kiss B.

Körmöndi Ildikó Sajószentpéteren születe� és o� végezte el
az általános iskola nyolc osztályát, majd Kazincbarcikán folyta�a
tanulmányait.
Az
Egészségügyi és Óvónőképző
Szakközépiskolában leére�ségize�, majd a mai Família
gyógyszertár elődjében állt
munkába Szentpéteren. Egy
félév így telt el, amikor
úgy
döntö�,
mélyebben
szeretne megismerkedni az
egészségüggyel. Ebben közrejátszo�, hogy egyik tanára egy
elsősegélynyújtó foglalkozáson
azt találta mondani, kiváló
ápolónő lenne belőle. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház belgyógyásza� osztályán helyezkede� el, ahol váltóműszakban végezte munkáját
és te� szakosító vizsgát. Az
osztályról esetenként szakrendelőkbe irányíto�ák helye�esíteni, így ismerkede� meg
közelebbről a belgyógyászat
különböző területeivel, mint a
gasztroenterológiával,
vagy
egyéb speciális szakterületekkel. Három éven keresztül –
a téli időszakban – Miskolc-Tapolcán fogyókúrás szanatóriumi munkában ve� részt,
munkája melle� szerze� OKJ-s
ápolónő, majd OKJ /54-es
ápoló végze�séget, amelyek
megszerzése után háziorvosi
asszisztensként
és
a
foglalkozásegészségügyben is
dolgozhat. Így adódo� számára
a lehetőség, hogy a megyei

kórházban megszerze� tapasztalatok birtokában a lakóhelyén
helyezkedjen el. Dr. Szve�ts
Zsuzsanna főorvosnőhöz
került,
akivel
azóta
is
közösen

megbetegedéseket emeli ki,
amelyek gyakoriak a helybeliek
körében. A GYÓMI épületét pár
éve modernizálták, így jó körülmények közö� végzik a
mindennapi munkát, az ellátás
területén pedig több olyan
szakrendelés van a városban,
mint a nőgyógyászat, UH-vizsgálat, F-O-G, belgyógyászat,
vagy ideggyógyászat, amiért
korábban Miskolcra kelle�
utazni.
Munkája melle� a helyi
lengyel kisebbs é g g e l
tartja a

dolgoznak a
4-es számú háziorvosi körzetben a beteg
emberek gyógyításán. Ildikó
injekciózik, vért vesz a laborvizsgálatokhoz, nyomtatja a
vényeket és végzi a nem kevés
adminisztrációs munkát. A napi
rendelési idő négy óra, de
emelle� még sok a teendő a
munkahelyen, hiszen közel
2000 ember tartozik hozzájuk,
akiknek
figyelemmel
kell
kísérni egészségügyi állapotát,
és ha szükséges, meg kell
találni
a
leghatékonyabb
gyógymódokat. A jellemző
betegségek közül főként a
keringési és a daganatos

kapcsolatot, édesanyja Derenkről
származik, sőt nagymamája még anyanyelvi szinten
beszélte a lengyel nyelvet.
Sajnálja, hogy ő maga nem
tanulta meg, helye�e most
inkább az angollal próbálkozik.
Két felnő� gyermeke van: Ildikó
nemzetközi gazdálkodás szakot
végze�, és most férjével együ�
Németországban dolgoznak,
ahol a munkahelyén nemzetközi levelezés a feladata angol
és német nyelven. József a
Bosch miskolci üzemében
dolgozik gépészmérnökként.
Szabadidejében példát mutat
abból, hogy nemcsak győz-
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ködni kell a rendelőben
megforduló embereket az
egészséges életmódról, hanem
tenni is kell érte. Mivel mindig
kedvelte a sportos életmódot,
he� két alkalommal vesz részt
zumba órán, a téli időszakokban a kazincbarcikai uszodában rója a métereket, jó
időben pedig jöhet a túrázás.
Gyakran megfordul a Bükk és a
Tátra lejtőin, főleg szerveze�
csoportokkal. A kerékpárt azért
nem igazán emlí�, mert
városon belül mindig azzal
közlekedik, és többnyire biciklivel jut el a betegekhez is.
Nagyobb „túrák” a szerdai
napokon vannak, ami a
vérvétel napja, és olyankor 1013 beteget is fel kell keresnie.
Az utazás is közel áll hozzá, járt
már Angliában, Franciaországban, Németországban és
Horvátországban, míg Lengyelországba már szinte hazajár.
Sajnálja, hogy idáig még nem
sikerült felderítenie a rokoni
szálakat, de nem adta fel a
reményt.
Körmöndi Ildikó Sajószentpéter
Város Egészségügyi Alapellátás
területén végze� kiemelkedő
szakmai
tevékenységért
Elismerő Plake�et ve� át a
Városnapokon, amit köszöne�el fogado�. Hozzáte�e
azonban, hogy ugyanúgy a
munkáját végzi, mint kollégái,
nélkülük ezt az elismerést nem
kapha�a volna meg. A személyével és munkájával kapcsolatos visszajelzések többnyire
eljutnak hozzá, amelyek rendre
pozi�vak, mégis meglepetésként érte, amikor májusban
rövid önéletrajzot kértek tőle.
Az elismerés birtokában ígéri,
hogy munkáját ezután is lelkiismeretesen végzi az egészségügy területén.
Kovács I.

AKTUÁLIS

AKTUÁLIS

Címlapsztori

Eredményt hirde�ek
„A legszebb virágos előkert, erkély és ablak” pályázaton

Újabb közösségi tér Sajószentpéteren
Sajószentpéter városa a napokban egy újabb kulturális
célra használható közösségi térrel gazdagodott. Ugyanis
az idei Szent István ünnepen, 2019. augusztus 20-án megtörtént a „Kulturális programok szabadtéren - Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren” néven,
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 számon nyilvántartott
projekt ünnepélyes átadása.
Az eseményen először Csorba
Csaba, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi
Könyvtár igazgatója az előzmények rövid összefoglalásában
elmondta: az Európai Unió
támogatásával a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program lehetőséget biztosít
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre, melyre Sajószentpéter
Városi Önkormányzat is támogatási kérelmet nyújtott be. A
TOP pályázat elkészítése és
megvalósítása
érdekében
2016. május 26-án dr. Faragó
Péter polgármester elnökletével megalakult a civil, a vállalkozói
és
a
közszféra
együttműködésével
konzorciumi
formában
működő
PÁTRIA
SAJÓSZENTPÉTER
Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség nevű
akciócsoport, amely a támogatási kérelem benyújtásának
feltételeként elkészítette a
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, és három beavatkozási

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az idén tavasszal pályázatot írt ki „A legszebb virágos előkert, erkély/terasz és
ablak” címek elnyerésére. A pályázatok benyújtási határideje 2019. július 31-e volt.

területhez kapcsolódva tett
közzé helyi pályázati felhívásokat. A beérkezett kérelmek
támogatásáról - az Akciócsoport véleményezése után - az
Irányító Hatóság döntött.
Ennek eredményeként olyan
infrastrukturális központi beruházást kellett megvalósítani,
melyhez a későbbiekben majd
szervesen
kapcsolódhatnak
szervezett közösségi, kulturális
programok.
A projekt által megvalósult a
művelődési központ, a tornacsarnok, a földszintes barakk
épület, valamint a füves sportpálya területét lezáró betonkerítés által határolt, eddig
kihasználatlan belső udvar mai
igényeknek megfelelő teljes
rekonstrukciója, és felépült egy
szabadtéri színpad is. Az
udvaron a művelődési házhoz
kapcsolódó, és az épület
falával párhuzamosan felállított szabadtéri színpad helyezkedik el, előtte a térkövekkel
kirakott nyitott nézőtér. A léte-

Az avatás pillanataiban Demeter Zoltán országgyűlési képviselő
és dr. Faragó Péter, városunk polgármestere

Részben fedett, részben nyitott a szemet gyönyörködtető
nézőtér
sítmény középpontja a színpad,
ebből - mint a gyerekrajzokon a
napsugarak – térkövezett
sétautak vezetnek és szakítják
meg a rendezvényudvar füves
karéját. A középső sugártól
néhány fokban eltérő képzeletbeli egyenesre szimmetrikus
köríven terül el a „fogyasztó
tér” szabadtéri kemencével és
látványkonyhával.
Ennek
részben fedett, részben nyitott
építményei szükség esetén
biztosíthatják a rendezvényudvaron tartózkodók időjárás
elleni védelmét, de helyet
adhatnak a keverőpultnak is. A
sportpálya kerítéséről és a
szabad
falfelületekről
a
városról készített ikonikus
képek köszönnek vissza, teremtenek otthonos hangulatot.
Demeter Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője rövid
köszöntőjében kiemelte, hogy
az új létesítményhez hasonlóan
az átadás napja is egyszerre
több funkciót tölt be: az államalapítás mellett az új kenyérért
is hálát kell adnunk. De
ugyanúgy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ennek a
helynek a létrehozásában tevékenyen részt vett. Valamint
azért is, hogy már sokadik
korszerű létesítményt adhatja
itt át, és a 26-os elkerülő út
megvalósulása is elérhető
közelségbe érkezett. Ez mind
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jelzi, hogy az itt élő emberek
szeretik a városukat, és tenni is
képesek érte. Ezzel az egész
nemzetünkért. Éppen úgy, mint
annak idején az államalapítók.
Dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere ünnepi emlékezésében azt is hangsúlyozta,
hogy egy közösség erejének és
minden ember megbecsülésének alapja a munka és a
szellem teljesítménye. Olyan,
mint ami ezt a létesítményt is
létrehozta. Európa támogatásával, a magyarok erejéből.
„Kívánom,
hogy
érezzék
magukat jól mindnyájan itt és
ebben a csodálatos országban”
– fejezte be mondanivalóját,
majd közösen átvágták a
nemzeti
színű
szalagot,
mintegy felhúzva ezzel a
szabadtéri színpad képzeletbeli
függönyét, amely ezen az estén
Márió, a harmonikás, majd a
KisCipő együttes, végül Péter
Szabó Szilvia koncertjével
debütált.
Az ünnephez méltó módon, és
a szervezők, az előadók, de a
szép számú közönség véleménye szerint is sikeresen.
Ehhez mi annyit kívánhatunk,
hogy a jövőben a zöld területeit
ne csupán a fűszálak, hanem az
itt élő emberek is minél
sűrűbben népesítsék be ezt a
szép udvart.
Kiss B.

A pályázat céljaként lakókörnyezetünk ápolása, szépítése,
valamint a környezettudatos
szemlélet erősítése került
megfogalmazásra. A pályázatok
beérkezését
követően
a
szakértő zsűri nem csupán a
fotók alapján döntött a helyezési sorrendről, hanem hely-

színi bejárás során alkotott
képet a pályázók kreativitásáról, igényességéről, a kertek,
erkélyek, ablakok rendezettségéről. Az eredményhirdetésre
az augusztus 20-i, városi
ünnepség keretében került sor,
ahol kiderült, ki tudhatja
magáénak
Sajószentpéter

legszebb előkertjét vagy éppen
erkélyét. Az előkert kategóriában az első helyezést Szitankó
Éva, a második helyezést
Egyed-Gönczi Viktória, míg a
megosztott harmadik helyet a
SKNOÓ Semmelweis Utcai
Tagóvodája és Rácz Mária
kapta. Abszolút más sorrend
alakult ki a legszebb erkély
kategóriában. A győztes itt
Medve Krisztina, az ezüstérmes
Czapné Szalai Magdolna, míg a
harmadik helyezett Egyed-

Gönczi Viktória lett. A dobogós
helyezettek értékes tárgyjutalmakban
(akkumulátoros
fűkasza,
akkumulátoros
sövényvágó,
permetező,
műtrágya) részesültek, míg a
többi pályázó emléklapot és
Sajószentpéter logójával díszített vázát kapott. Minden résztvevőnek gratulálunk!

A LEGSZEBB ELŐKERT

2

1

Egyed-Gö nczi Viktória

Szitankó Éva

1
Medve Krisz�na

A LEGSZEBB ERKÉLY
3
3

2
3
Egyed-Gö nczi Viktória

Czapné Szalai Magdolna
Rácz Mária
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KÖZÉLET

KÖZÉLET

A következő öt évben Ön mit tart a
legfontosabb tennivalónak a városban?
Kazvinszki István

Mida Árpád

egy sportág, ami az élvonalban
működne, így általuk szélesebb
körben ismert lenne Sajószentpéter.

Palika László

körforgalomnak, mert lényegesen felgyorsult ott a
forgalom, de az igazi megoldást
a 26-os elkerülő jelenti majd.
Új munkahelyeket is el tudnék
képzelni, de megkérdezem:
miért kapnak támogatást azok
az emberek, akik nem is
akarnak dolgozni?

Spitzmüller Imre
Mint autós, számomra a
legfontosabb az elkerülő út
mielőbbi megépítése, mert
most hatalmas a zsúfoltság a
26-os főúton. Tudom, hogy már
hivatalosan is bejelentették a
megépítését,
viszont
úgy
emlékszem, hogy a projekt
befejezéséig még több mint két
év van hátra, talán ennek a
folyamatnak a meggyorsítását
kellene elérni. Ezzel függ össze
a levegőszennyezés csökkentése is, amit lehetne még
fokozni a gumit és hulladékot
égetők lefülelésével és szigorú
megbüntetésével, mert mégiscsak tűrhetetlen, hogy mások
egészségével játszanak ezek a
környezetszennyezők. Munkahelyeket is kellene idecsalogatni, mert most a fél város
Miskolcra vagy Kazincbarcikára
jár dolgozni, de ha itt működnének vállalkozások, azok ide
fizetnék az adót, minek eredményeként több pénzből
gazdálkodhatna az önkormányzat is. Az üveggyár területén biztosan lenne még sok
szabadterület. A sportélet
fejlesztését is jó lenne végrehajtani! Ismét kellene legalább

Az utak felújítása részben
megtörtént, de vannak még
rossz
állapotban
lévők,
amelyekre
aszfaltburkolat
kellene! A zöldterületek is
szépen bővültek az eltelt évek
során, főként a város közepe
virágzik. Jó lenne kifelé tolni a
határt, és a mellékutcákba is
ültethetnének
palántákat,
facsemetéket! A foglalkoztatás
helyi
bővítésére
cégeket
kellene megnyerni az idetelepülésre, ami idáig nem nagyon
sikerült. A közbiztonság javítását is napirendre kell tűzni,
mert köztudottan komoly
gondot jelent a kábítószer
terjesztése és fogyasztása.
Sokan ismeretlen növényekből
készített cigarettát szívnak,
amihez olcsón hozzájutnak, és
láthatóan károsan hat a tudatukra. Be kell vetni a polgárőrséget, rendőrséget és minden
hatóságot ennek megfékezésére.

Olyan helyen lakok, ahol sok a
szédelgő fiatal, mert szívják a
herbált
meg
mindenféle
füveket. Nagyon nagy a baj
ezen a területen, mert ezek a
szerek olyan mértékben hatnak
a tudatra, hogy abban az állapotban
nekimennek
a
szülőknek, rokonoknak, amikor
pedig kitisztulnak, semmire
sem emlékeznek. Szigorúbban
be kell tartatni mindenkivel a
törvényeket, mert csak úgy
lehet visszaszorítani ezt a helyzetet. Egyre kevesebbet lehet
hallani a kamatos pénzekről,
pedig nem szűnt meg ez a
folyamat. Akinek azonnal
pénzre van szüksége, megy az
uzsoráshoz és kér tőle, amit
aztán a családi pótlékból meg a
segélyekből próbál törleszteni.
Elég szétnézni, kik járnak drága
autókkal és kik laknak hatalmas
házakban, majd utána lehetne
keresni, hogy azokat miből
szerezték. A közlekedési morált
is javítani kellene, mert sok a
szabálytalanul közlekedő autós,
ami a zsúfoltság mellett életveszélyes helyzeteket teremt az
utakon. Örülök az edelényi
kereszteződésben
épített
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Dusnokon élek és segédmotorral közlekedek, így testközelből
érzem
az
utak
túlzsúfoltságát, ami jelentősen
csökkenni fog, ha végre
elkészül a most már tényleg
beígért elkerülő út, mert idáig
ott csak terelés történt. Sok a
közhasznú foglalkoztatott a
városban, és bár szükség van a
munkájukra, de egy részüket
be lehetne emelni a termelő
szférába, amihez új munkahelyekre lenne szükség. Sokan
szeretik ezt a kicsit lazább
munkát, csakhogy az azért
kapott 54 ezer forintból nem
lehet tisztességesen megélni.
Ehhez meg kellene mozgatni
akár politikai szálakat is a település
érdekében.
Nálunk
Dusnokon ki kellene építeni a
szennyvízcsatorna-rendszert,

az itt élőknek pedig jó lenne
több közösségi programot szervezni, hogy élénküljön kicsit a
helyi élet és a közösség.

Kádas László

Nagyon fontos lenne a
forgalom valamilyen szintű
szabályozása, mert a városon
belül alig lehet közlekedni.
Tudom, ebben komoly előrelépés lesz az elkerülő út
megépítése,
csak
már
kezdődne végre a beruházás!
Nem vagyok megelégedve a
város tisztaságával sem, mert
sokan büntetlenül szemetelnek, a közhasznúak pedig
láthatóan elég lazán végzik a
munkájukat. Aztán kialakult
nálunk is egy lumpenréteg, akik
közül már elég sokan kiköltöztek a hegyre a pincékbe és
borházakba.
A
területet
miattuk szinte már meg sem
lehet közelíteni, nem lehet egy
hétvégi programot szervezni és
sokan feladták emiatt a szőlőtermesztést is. Jó lenne tudni,
milyen jogcímen élnek ott,
ehhez hatósági intézkedésekre
lenne szükség. Jó lenne újra
megszervezni a mezőőri szolgálatot, talán akkor javulna a
helyzet!

Szabari Sándorné
A BÉV-telepen a járda több
szakasza tönkrement, a nők
arrafelé tűsarkú cipőben nem
tudnak sétálni, de tűsarok
nélkül is előfordulhatnak boka-

ficamok. Jó lenne kijavítani
azokat a részeket! Szerencsére
arrafelé sok a fiatal, gyermekes
család, akiknek gondot jelent a
gyermekek
elhelyezése.
Messze van hozzánk a
bölcsőde, ezért megfontolandó
lenne a területünkön egykor
működő bölcsőde visszaállítása, mert az épület ott áll és
nincs kihasználva. A buszközlekedéssel sem vagyok elégedett,
mert jó lenne, ha Miskolcra
tőlünk is indulnának járatok,
mert a Kazincbarcikáról indulókon jóformán csak szentpéteriek utaznak.

Tóth Tiborné

Az orvostól jövök, és mindig
órákat kell sorban állni a vizsgálatért. Jó lenne elérni, hogy be
lehessen
jelentkezni
egy
időpontra. A városban szépek a
virágok, de közben sok ember
éhezik. Most hozom én is a
segélycsomagot,
mert
a
férjemnek és nekem is túl
kevés a nyugdíjunk. Jó lenne a
ténylegesen
rászorulókat
jobban támogatni, de nem
azokat, akik autóval járnak
segélyekért, támogatásokért.

Szomorúan látom azt is, hogy a
szép parkokat egyesek megrongálják, nem régen pedig a buszmegálló üvegét is kitörték. El
kellene fogni ezeket a személyeket, és egy komoly büntetéssel elvenni a kedvüket az
értelmetlen
károkozástól.
Egyébként szeretek itt lakni,
gondok pedig máshol is
vannak.

Fucskó Béla

Az elmúlt évek fejlődése jól
látszik a városon, itt megemlíthetem most már a Rózsa vagy a
Harica utat is. A csapadékvíz-elvezetés viszont nem tökéletes,
így a hirtelen jött záporok
elöntik az utakat és kárt
okoznak, ezért bővíteni kell a
rendszert. A helybeliek közül
sokan dolgoznak az autóiparban és a vegyiparban, ahol
elég egy visszaesés, és máris
megkérdőjeleződik a munkahely. A több lábon álláshoz új
vállalkozásokat kell Sajószentpéterre csalogatni valamilyen
kedvezményekkel, mert úgy
stabilabb lenne a helyi munkaerőpiac. Jók az olyan beruházások, mint a Fitt Liget, hiszen
ott lehet mozogni, viszont
keveslem a közösségi programokat,
amelyek
számát
lehetne némileg növelni!

Fórizsné Buda
Szilvia
Parkolóhelyek
kialakítására
lenne szükség a BÉV-telepen,
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mert már alig lehet autóval
megállni. Sajnos vannak ott
rendszám nélküli autók is,
amelyeket
tulajdonosuk
magára hagyott a közterületen,
és ott eszi a rozsda, elfoglalva
az értékes helyeket. Jó lenne
visszaszorítani a randalírozókat
is, mert különösen az iskolai
szünetekben sok az esti és
éjszakai hangoskodó, ami
zavarja az ott élőket, a hatóságoknak rendet kellene tenni.
Sajnos állandó gondot jelent a
városban a levegőszennyezés
mértéke, aminek csökkentéséhez
állami
támogatást
kellene igényelni. Vannak már
olyan napelemes rendszerek,
amelyek nem csak meleg vizet
adnak, de a lakások fűtését
is megoldják környezetszenynyezés nélkül. Vagy ott vannak
a passzív házak, bár azokból
még kevés van, de központi
keretből meg lehetne őket
valósítani. Megoldást jelentene
hőerőművek építése is, amire a
lakosság ráköthetne, ezáltal
lecsökkenne
a
kémények
száma. Tudom, túl közel van a
barcikai vegyi üzem, ahonnan
szinte biztosan érkezik szenynyező anyag, ezért őket gyakrabban és szigorúbban kellene
ellenőrizni. Sajnos mindig
utólag lehet csak hallani az ott
történt
üzemzavarokról,
amikor már nem lehet kideríteni, milyen gázok kerültek a
levegőbe. Nagyobb hangsúlyt
kell erre a területre fektetni
városunk vezetőinek!
Kovács I.

MOZAIK

AKTUÁLIS

Éle�el teli az új közösségi tér
Családi nap a Generációk Kertjében
A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
2019. augusztus 3-án, szombaton, a nemrég átadott Generációk Kertjében egy családi napi rendezvényen látta
vendégül a sajószentpéterieket. Kedvcsináló kísérletnek
szánva, ugyanis a multifunkciós közösségi tér akkor tölt be
igazán hasznos szerepet, ha minél többen „testközelből”
ismerkednek meg vele, igénybe véve az általa nyújtott lehetőségeket.
Az ünnepélyes átadás kapcsán
is megírtuk, hogy a páratlanul
szép látványt nyújtó, a TSZK
épületéhez vezető út által két
részre osztott park keleti
térfele számos olyan szabadtéri
játszó- és sporteszközt rejt
magában, amelyekkel a környékünkön eddig szinte még sehol
nem találkozhattunk. Elsősorban azért, mert az akadálymentes játszótér eszközei itt a
fogyatékkal élőknek is olyan
valós egyenlő esélyt biztosítanak,
amelyről
nálunk
legtöbbször csak beszélnek,
vagy már azt is keveset.
Másrészt a szabadtéri fitnesz
eszközök, a lengőteke, a mini
foci- és petanque pálya a
hagyományos játszóterekkel
szemben lehetővé teszik, hogy
a gyerekeket elkísérő szülők itt
ne csupán „őrizzék” (sokszor a
telefont nyomkodva) a kicsiket,
amíg ők játszanak, hanem ők is

aktív mozgással, hasznosan
tölthessék az időt, akár együtt
játszva velük. A baj mindig
akkor kezdődik, ha egy gyerek
elkezd unatkozni, ott csak tetéződik, ha a szülő ezt nem veszi
észre, vagy nem tesz ellene.
Gyakorló nagypapaként is
tapasztalom, hogy az igazi,
hosszabb távon is mély
nyomokat hagyó élményt a
közös játék nyújtja, még a legkisebb gyerek számára is. Azok az
együtt megélt (nem csak eltöltött!) percek, amelyekben a
szülők, vagy netán a nagyszülők
mernek újra gyerekek lenni.
Akiknek ez már csak azért is
megéri, mert biztos, hogy
legalább erre az időre minden
fáradtságot vagy fájdalmat egy
csapásra elfelejtenek.
Hasonló gondolatok vezérelték
a TSZK Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának
munkatársait is, amikor elhatá-

A családi vetélkedőn jó helyezést elérőknek ajándék is járt

rozták, hogy családi napot szervezve, a Generációk kertjét
védő kerítést egy rövid időre
jelképesen lebontják. Tudatosítva ezzel, hogy az csupán a
park eszközeit védi, a létesítmény generációtól függetlenül
minden sajószentpéteri ember
számára nyitott. A program
középpontjában egy vidám
„ötpróba” állt, amelyre hat
csapat nevezett. A szellemi
feladat kvíz kérdései arra voltak
kíváncsiak, hogy mennyire
közlekednek saját lakóhelyükön „csukott szemmel”, a
négy
ügyességi
forduló
feladatai pedig arra, hogy
hogyan bánnak a hétköznapi
eszközökkel. Utóbbira almahámozással,
lufiborotválással,
gombvarrással,
valamint
műanyag labda hokiütővel
történő célbaütésével adtak
választ a versenyzők.
Természetesen,
aki
nem
versengett, az is kipróbálhatta
a
gyerekrendezvényeken
mostanában elmaradhatatlan,
kicsik-nagyok között kedvelt
arcfestetést, csillám-tetoválást,
de a homokozást, gyurmázást,
színezést, a hagyományos és
kötélhintákat is. Mások az
aszfaltrajzversenyben, dekázásban, darts játékban, lengőtekében próbálták ki magukat.
Ezen a napon mindenki csak
nyert: a résztvevők sok újfajta
játék megismerésének lehetőségén túl néhány apró jutalmat
(gyermek innen nem tért haza
ajándék nélkül), a szervezők
pedig a jövőre nézve tapasztalatot és bizonyságot, hogy
érdemes hasonló rendezvények életre hívásába energiát
fektetni. Hiszen akik néhány
órát szántak hétvégi pihenő
idejükből erre a rendezvényre,
azokban
biztosan
sokáig
megmarad a sok mosolygós
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A gyerekek szinte valamennyi
játékot és sporteszközt
kipróbálták
gyerekarc és élmény. Csupán
azok veszítettek, akik otthon
maradtak: sok-sok (siker)élménytől
fosztották
meg
magukat, de leginkább az apró
családtagjaikat.
Aleva Mihályné, a vendéglátó
TSZK igazgatója elmondta,
hogy a nap sikere láttán
legalább évente egy hasonló
alkalomban gondolkodnak, a
következő, más generációkat is
megmozgató
rendezvény
megszervezéséhez már körvonalazódnak a tervek. A mostani
rendezvény résztvevői ígéretük
szerint máskor is biztosan
visszatérnek ide. De ezektől
függetlenül este nyolc óráig
továbbra is mindenkit vár a
kert, amelyet tapasztalata
szerint egyre jobban belaknak a
helyiek: családok szalonnasütésre jönnek, a gyerekek (főleg
délutáni) játéka szinte mindennapos, de olykor a temetőről
hazaútban is megpihennek itt
megfáradt idős emberek.
Ezek mind azt bizonyítják, hogy
érdemes volt létrehozni ezt a
szép parkot.
Kiss B.
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SZABADIDŐ, REKLÁM

AKTUÁLIS

Környezetvédelem = Szelektív
hulladékgyűjtés?
A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 kódszámú projekthez
(Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek
rehabilitációjával) kapcsolódva a következőkben kiderül, hogy a hulladék – megfelelő technológia alkalmazásával – jó hatásfokkal újrahasznosítható.

Ha valakinek feltesszük a kérdést, hogy: "Te környezettudatos
vagy?", 80-90%-ban azt válaszolja, hogy: "Igen, szelektíven
gyűjtöm a hulladékot!"
De annak ellenére, hogy szinte mindenkinek ez jut először az
eszébe a környezetvédelemről, ahhoz képest mindössze
az összes hulladék kb. 17%-át válogatjuk szét, ami jócskán elmarad az északnyugat-európai országok statisztikáitól.
Magyarországon már több mint száz cég foglalkozik hulladékhasznosítással, az egyetemeken is komoly kutatómunka folyik
ezen a téren. Az újrahasznosított termékek nagyon színes skálán mozognak.
Az újrahasznosítás minősége
Az újrahasznosítás eredményét, termékét két minőségi kategóriába sorolhatjuk: upcycling (felhasznosítás, vagy értéknövelő
újrahasznosítás) és downcycling (lehasznosítás, vagy értékcsökkentő újrahasznosítás). A két fogalom tehát az újrahasznosított anyagnak az eredetihez képesti minőségét fejezik ki.
Az értéknövelő újrahasznosítás esetében az anyag minőségét
megtartva történik a hasznosítás, így az (elvileg) korlátlan számú alkalommal azonos típusú és minőségű termék gyártására
alkalmas. Ilyen például az üveg hasznosítása, vagy amikor válogatott papírhulladékból kartonbútor készül!

Az értékcsökkentő újrahasznosítás gyengébb minőségű terméket eredményez, mint például amikor a PET palack hulladékból
nylonzacskót gyártanak. Másik példa a szelektíven gyűjtött papírok esete, ahol a hasznosítás során a papírrostok egyre rövidülnek, így egy idő után - új hulladék hozzákeverése nélkül elértéktelenedne az anyag.

Keresztrejtvény
¹

¹²
¹⁴

Magyarországon a lakosság által szelektíven visszagyűjtött hulladék évente 62 000 tonna (emellett iparilag begyűjtésre kerül
még 420.000 tonna csomagolási hulladék).
Egyre népszerűbb az Intézményi Szelektív Hulladékgyűjtés
(ISZH), amely módszerrel nagyon tiszta és nagy mennyiségű
hulladékot lehet begyűjteni cégektől, közintézményektől, vagy
akár szállodáktól is!

²¹

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu
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⁶

⁷

⁸
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A szelektív hulladékgyűjtésről az egyik legnagyobb téveszme,
hogy a hulladékokat a begyűjtésnél összeöntik. A téveszme oka
a hiányos kommunikáció és az emberek lustasága. Könnyebb
ezzel a kifogással eltolni magunktól a szelektálás plusz feladatait, mint tudatosan vásárolni, komposztálni és szelektíven gyűjteni a hulladékot. Magyarországon nagyon sokféle begyűjtési
mód ismert, ezért is nehéz követni, hol-hogyan történik. Van
például olyan begyűjtőautó, ami 4 rekeszes rakodótérrel rendelkezik. Ebbe felülről emelik be a gyűjtőket, ami lentről tűnhet
úgy, hogy összeöntik.
A hulladék hasznosítása a hazai vállalkozók, iparágak számára
lehetőség a környezetbarát technológiák üzleti alkalmazására
és a környezetterhelés csökkentésére. Utóbbi népszerűsítésére jött létre a Hulladékból Termék Kiállítás, ahol az újrahasznosításon kívül sok egyéb "zöld praktikát" tanulhatunk.
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⁹

Egyre hatékonyabb begyűjtés

Összeöntik?
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Vízszintes: 1. Településünk középkori (latin) neve. 9. Állami
bevétel. 10. A Világgazdasági Fórum helyszínének lakosa.
11. Messziről látszik (róla). 13. Fogat belemélyeszt. 14. Település a Gönci járásban. 16. … missa est (elbocsátás a mise
végén). 17. Román részvénytársaság. 19. Istálló. 20. Az
igazság, rend, törvény ókori egyiptomi istennője. 21. Ellenértéke. 23. Újpesti Torna Egylet. 25. Angol úr. 26. Kelta
népcsoport tagja. 28. Profi világbajnok öklöző, szövetségi
elnök (Zsolt). 30. A norvég fővárosban lakik. 32. Zenei
félhang. 33. Szemérmes.
Függőleges: 1. Realisztikus, igazi. 2. Erre a helyre. 3. Lovassági vezényszó. 4. Jótékonykodik. 5. Korábbi francia válogatott labdarúgó (Louis). 6. … Gardner (egykori amerikai
színésznő). 7. Ókori vízemelő kerék. 8. Harci sík. 12. Könyv
szerzője. 15. Fénypont, csattanó. 18. Népi hosszmérték. 20.
Merano város német neve. 22. Fasorral szegélyezett út. 24.
Személyed. 27. Csüng. 29. Telefonos adatátviteli technika
betűjele. 31. A jód és az ittrium vegyjele.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2019. szeptember
26-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.
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Mezőváros,
Nagyközség”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az augusztus
12-én megtartott sorsoláson Lovas Ottónénak kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.

A fémből készült italos dobozok is kiválóan
újrahasznosíthatóak
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VÁLTSON SAJÓSZENTPÉTERI
SZÍNHÁZBÉRLETET!
2019/2020.
2019. november
MARC CAMOLETTI: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! avagy
HATAN PIZSAMÁBAN – vígjáték
A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők: EGYHÁZI GÉZA, NYERTES ZSUZSA, CSENGERI ATTILA,
LENGYEL ELEONÓRA, BODROGI ATTILA, FOGARASSY BERNADETT

2020. január
EISEMANN – ZÁGON – NÓTI: HYPPOLIT, A LAKÁJ
zenés vígjáték
A MANDALA DALSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők: BÓDIS GÁBOR, MIKÓ ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ,
CSERJÉSI BEATRIX, BACSKAI ZSOLT, KOVÁCS ATTILA …

2020. február
CAPOE – GALLI: NŐ A TÉT – vígjáték
A GERGELY THEATER ELŐADÁSA
Szereplők: GERGELY RÓBERT, BOROS ZOLTÁN, HELLER TAMÁS,
NÉMEDI-VARGA TÍMEA, DÁNYI KRISZTIÁN

2020. március
LEHÁR – BODANZKY – GÁBOR: LUXEMBURG GRÓFJA – operett
A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők: CSENGERI ATTILA, CZETŐ ROLAND, TUNYOGI BERNADETT
SÁFÁR ANIKÓ, FOGARASSY BERNADETT, HARSÁNYI GÁBOR …
A bérlet ára: 7.200 Ft (I. helyár) és 6.400 Ft (II. helyár)
A régi bérletek megújítása: szeptember 16-tól október 11-ig.
Új bérletek árusítása: október 14-től október 31-ig.
Jegyek árusítása: november 4-től
Hétfőtől csütörtökig: 08.00-16.00, pénteken: 08.00-13.00
INFO: 48/521-053

