
INGYENES KIADVÁNY XIII. évfolyam 2. szám

2020. március-április

EGY TOP-OS PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL EGY TOP-OS PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL 
ÚJ KÖNTÖSBE ÖLTÖZÖTT A DUSNOKI KÖZÖSSÉGI HÁZÚJ KÖNTÖSBE ÖLTÖZÖTT A DUSNOKI KÖZÖSSÉGI HÁZ



2 3

AKTUÁLISAKTUÁLIS

2020. március 11-én veszély-
helyzetet hirdetett a kormány 
az ország teljes területére a 
koronavírus-járvány miatt. A 
települések – így önkormány-
zatunk is - saját hatáskörben 

olyan intézkedéseket hoztak, 
amelyek megállíthatják vagy 
lassíthatják a járvány terjedé-
sét. A döntések előkészítését, 
a kormányzati intézkedések 
végrehajtását, a helyi problé-
mák megoldását vezetésem-
mel a képviselő-testület három 
bizottságának elnöke, a jegyző, 
a Gyógyító-Megelőző-Intéz-
mény és a Területi Szociális 
Központ vezetőinek, valamint a 
Közétkeztetési Kft. ügyvezető-
jének részvétel alakult operatív 
csoport végzi. 
A katasztrófavédelmi törvény 
alapján a veszélyhelyzet ideje 
alatt a képviselő-testület és a 
bizottságok hatáskörét (a ve-
szélyhelyzet megszűnéséig) 
a polgármester gyakorolja. A 
polgármesteri hivatal a képvi-
selő-testület által elfogadott 
munkatervnek megfelelően 
elkészíti az előterjesztéseket, 
amit véleményezésre írásban 
megküld a képviselő-testület 
és a bizottságok tagjainak, akik 
észrevételeiket és javaslataikat 

szintén írásban küldik meg szá-
momra, amit döntéseim meg-
hozatalánál figyelembe veszek. 
2020. március 18-ától a bölcső-
dében és óvodában igény sze-
rint kis létszámú csoportos 
ügyeletet tartunk. Amennyi-
ben igénybe kívánják venni 
a bölcsődei vagy óvodai el-
látást, azt jelezzék az óvoda 
vagy bölcsőde vezetőjének. 
Az óvodáskorú gyermekek szá-
mára kijelölt intézmény, ahol 
a rendkívüli szünet ideje alatt 
felügyeletet biztosítanak, a Sa-
jószentpéteri Központi Napközi 
Otthonos Óvoda székhelyintéz-
ménye (Sajószentpéter, Harica 
u. 3.). A Semmelweis Utcai Tag-
óvoda, valamint a Móra Ferenc 
Utcai Tagóvoda zárva tart. 
A rendkívüli szünet ideje alatt 
biztosítottuk, hogy a bölcső-
dés, az óvodás és a sajó-
szentpéteri iskolában tanuló 
gyermekek szülei étkeztetést 
igényelhessenek a gyermekek 
számára, amit munkanapokon 
a Sajószentpéteri Közétkezte-

tési Nonprofit Kft. (a kijárási 
korlátozás ideje alatt) 10 és 13 
óra között minden egyes igény-
lőnek kiszállít. 
Egészségünk védelme érdeké-
ben a játszótereket, a Fitt Liget 
parkját, a Generációk kertjét 
bezártuk. Kérem a szülőket, 
hogy gyermekeiket ne enged-
jék be az így lezárt területekre! 
A Glass Park és a kutyafuttató 
átadását elhalasztottuk. 
Szünetelteti működését a Sa-
jószentpéteri Művelődési és 
Sportközpont, Városi Könyvtár. 
Az idén elmarad a Sajószentpé-
teri Városnapok rendezvényso-
rozat, és nem kerül sor a kitün-
tető díjak átadására sem. 
A Polgármesteri Hivatalban a 
személyes ügyfélfogadás – a 
sürgős intézkedést igénylő 
anyakönyvi ügyek kivételével – 
2020. március 17. napjától visz-
szavonásig szünetel. A sürgős 
intézkedést igénylő anyakönyvi 
ügyekre vonatkozó ügyfélfoga-
dással kapcsolatos tájékoztatás 
az 06-48-521-098/123-as mel-

Polgármesteri tájékoztató 
a veszélyhelyzet alatt tett intézkedésekről

léken kérhető. A hivatal köz-
ponti telefonszáma: 48/521-
037. Az ügyintézés módjaként 
az elektronikus ügyintézési 
forma vehető igénybe, illetve a 
kérelmek postai úton vagy sze-
mélyesen a főépület portáján 
történő leadással juttathatók 
el a polgármesteri hivatalba.
Házasságkötés csak abban az 
esetben engedélyezett a Sajó-
szentpéteri Polgármesteri Hi-
vatal anyakönyvvezetője előtt, 
amennyiben a házasulandókon 
kívül kizárólag a jogszabály-
ban előírt két tanú vesz részt a 
szertartáson. 
Az idősek segítésére a Sajó-
szentpéteri Területi Szociális 
Központban 2020. március 
17-étől munkanapokon 8.00 
és 18.00 óra között hívható, 
szépkorú segélyvonalat mű-
ködtetünk: 06-48-423-245. Az 
időskorúak nappali ellátása 
szünetel, de a klubtagok szá-
mára otthonukban biztosítjuk 
az étkezést, a munkatársak te-
lefonon rendelkezésre állnak.
A hivatalos karanténban élők 
ellátását törvényi kötelezett-
ség alapján végzik a szociális 
intézmény munkatársai. Az 
érintetteknek lehetőségük van 
bevásárlás, receptkiváltás, 
postai és hivatalos ügyek inté-
zését kérniük.

Megszerveztük a segítségnyúj-
tást a 70 éven felüli, az otthon-
maradást vállaló, a saját ellá-
tásukat biztosítani nem tudó 
helyi lakosok számára.
A hitélet gyakorlására ebben a 
nehéz időszakban is szükségük 
van a hívő embereknek, ezért 
március 29-étől minden vasár-
nap 14 órai kezdettel a Sajó Te-
levízió csatornáján, felvételről 
láthatók a történelmi egyházak 
szentmiséi, illetve istentisztele-
tei. Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a sajószentpéteri ró-
mai katolikus, görögkatolikus, 
valamint a bányai-református 
templomból zajlanak a közve-
títések délután 2 és este 8 óra 
között, többször megismételve 
az egyes szertartásokat. 
A Kazincbarcikai Regionális 
Mentő Alapítvány részére, a 
sajószentpéteri mentőállomá-
son mosógép és szárítógép 
beszerzéséhez, valamint a ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos 
egyéb kiadások fedezetére 
300 000 Ft összegű támogatást 
biztosítottunk.
A BorsodChem Zrt. által biz-
tosított fertőtlenítő anyaggal 
a Városgondnokság munka-
társai rendszeresen végzik a 
buszvárók, kerékpártárolók, 
nagyforgalmú közterületek 
fertőtlenítését.

A lakosság számára rendelt 
9000 db mosható, fertőtlenítő 
maszk kiosztása április végétől 
folyamatosan történik. 
Intézményeinkben folyama-
tosan biztosítjuk a fertőtlení-
téshez szükséges anyagokat, 
munkatársaink védőeszközök-
kel történő ellátását, hogy – ha 
korlátozottan is, de – működ-
tetni tudjuk a szolgáltatásokat 
az Önök számára. Örömmel lát-
juk, hogy sok a segítő kéz, akik 
részt vesznek a védekezésben. 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló kormányrendelet hatá-
lyának időtartamára az önkor-
mányzati, nem lakás célú helyi-
ségek bérlői kérelmük alapján, 
ha rövidített nyitva tartással 
működnek, 30 %-os bérleti 
díjkedvezményben részesül-
hetnek; ha teljes bezárásra 
kényszerültek, részükre négy-
zetméter-arányos tárolási díj 
kerülhet megállapításra. 
A rendkívüli kiadások növe-
kedése, valamint önkormány-
zatunk saját bevételeinek 
jelentős csökkenése miatt kez-
deményeztem egy védekezési 
alap létrehozását, amelyhez 
bárki csatlakozhat. Önkor-
mányzatunk köszönettel veszi 
és kéri a segíteni akarók fel-
ajánlásait, amellyel hozzájá-
rulnak egyre bővülő feladata-

ink ellátásához. A védekezési 
alap számlaszáma: 12046102-
00196800-07400007. Az ön-
kormányzat az adományokat 
a vírus elleni védekezésre és a 
járvány hatásainak enyhítésé-
re fordítja. Köszönjük az eddigi 
támogatást.

Tisztelt Sajószentpéteriek!
Az elmúlt hetek tanulsága, 
hogy a sajószentpéteriek dön-
tő többsége önként megtartja 
a kényelmetlen, de szükséges 
szabályokat. A jelenlegi hely-
zetben általánosságban nő a 
bizonytalanságérzés, a szo-
rongás, de a változás nehéz 
lehet abban az esetben is, ha 
látszólag nincs más dolgunk, 
mint otthon maradni és vigyáz-
ni magunkra. Kérem, hogy a 
szokásosnál is jobban figyel-
jenek rokonaikra, barátaikra, 
szomszédaikra!
A koronavírus terjedésének 
lassítása és megállítása csak 
akkor sikerülhet, ha összefo-
gunk, és betartjuk azt egész-
ségünk védelme érdekében 
hozott kormányzati és önkor-
mányzati intézkedéseket.
Vigyázzanak magukra! Vigyáz-
zunk egymásra!

Dr. Faragó Péter
polgármester

A kerékpártárolókat is folyamatosan fertőtlenítik

A lezárt játszóterek a gyermekek védelmét szolgálják

A veszélyhelyzet ideje alatt a 
képviselő-testület és 

a bizottságok hatáskörét a 
polgármester gyakorolja
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A története a múlt század 
legelején kezdődött: ekkor-
tájt német származású, Heves 
megyei dohánykertész csalá-
dokat telepítettek a faluba. Ez 
fellendítette az életet: a húszas 
években nemcsak templomot, 
de iskolát is építettek Dusnok-
pusztán. Az utóbbi intézmény 
épületében működik ma a kö-
zösségi ház, ami nemrégiben 
komoly ráncfelvarráson esett 
át. Sajószentpéter Város Ön-
kormányzata 205.000.000 Ft 
összegű támogatást nyert a tu-
lajdonában lévő épületek ener-
getikai korszerűsítésére. Ebből 
a pénzből valósult meg többek 
közt a Dusnoki Közösségi Ház, a 
Városi Sportközpont, valamint 
a Lévay József Városi Könyvtár 
energiahatékonysági fejlesz-
tése. Azt, hogy az önkormány-
zat el tudja látni a feladatait, 
a tulajdonában álló kiterjedt 
intézményhálózat és ingatlan-
állomány biztosítja. Néhány 
középület azonban – köztük 
a közösségi házzal – jelen-

tősen pazarló volt energetikai 
szempontból.
A fejlesztéssel jelentős mér-
tékben csökkentették az épü-
let fenntartási költségeit, va-
lamint az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mértékét. 
A projekt a külső határoló szer-
kezetek korszerűsítése mellett 
a hőtermelő berendezések 

cseréjét és a fűtési, valamint 
HMV-rendszerek megújítását 
is magába foglalta. A magas 
hőenergia-költségek mellett 
a villamosenergia-fogyasztás 
is kiemelkedő volt, melynek 
csökkentését a világítási rend-
szer korszerűsítésével oldották 
meg: kialakítottak a közösségi 
házban egy fotovillamos rend-
szert. Ez egy olyan napelemes 
rendszer, ami a fényenergiát 
hőenergiává alakítja. Ha valaki 
szeretné saját szemével is látni 
a felújítás eredményeit, annak 

nem kell feltétlenül megláto-
gatnia az épületet; Sajószent-
péter város honlapján a resta-
uráció előttről és a munkálatok 
utáni megújult állapotról is 
találhatók képek. A megviselt 
külső szigetelést, a leomlott 
vakolatot és a korszerűtlen 
energetikai megoldásokat már 
csak emlékek őrzik – és persze 
fotók. Nemcsak új színt kapott 
az épület, hanem teljesen meg-
újult, és immár megfelel a kor 
igényeinek.

Bájer M.

Címlapsztori
A megújulás Dusnokpusztát sem kerülte el

Városunk életében ez a jelen-
tős esemény 1989. március 
elseje, amikor településünk kö-
zel 4 évtized után visszakapta 
városi rangját. Tavaly március 
elsején az MSK-ban a harminc 
évvel ezelőtti eseményekre 
emlékeztünk egy gálaműsor-
ral, és meghirdetésre került a 
jubileumi év, amely egy éven 
át kínált gazdag sport-, kultu-
rális, szabadidős és gasztro-
nómiai programokat kicsik-
nek, nagyoknak, időseknek és 
fiataloknak. A hagyományos 
rendezvények mellett új prog-
ramok is meghirdetésre ke-
rültek, amelyek során felidéz-
hettük és megismerhettük a 
város történelmének jelentős 
eseményeit, és voltak olyan 
programok is, amelyek megva-
lósításához összefogásra volt 
szükség, amely segítségével új 
közösségek szerveződhettek. 
Az egyéves jubileumi prog-
ramsorozatot 2020. február 

28-án a művelődési és sport-
központban  megrendezésre 
került ünnepi gálaműsor zárta. 
Dr. Faragó Péter polgármester 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
az egy év alatt megvalósított 
programok között mindenki ta-
lálhatott érdeklődésének meg-
felelőt, és a közös érdeklődés 
kis közösségekké kovácsolta 
a résztvevőket. A rendezvé-
nyeken felidézhettük a múltat, 
ünnepelhettük az elért ered-
ményinket, tartalmas szórako-
zásra, hagyományaink ápolásá-
ra és közösségünk fejlődésre is 
volt lehetőségünk.  Köszöntő-
jét Széchenyi István szavaival 
zárta: „Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen”, 
mert erre a szemléletmódra 
van szükség városunkban is, 
együtt kell tennünk, dolgoz-
nunk településünk fejlődésé-
ért, fejlesztéséért.
Demeter Zoltán, a térség or-
szággyűlési képviselője ünne-

pi beszédében kiemelte, hogy 
nagy mérföldkő a város életé-
ben 1989, amikor a nagyközség 
városi címet kapott, mindezt a 
múltunk, az örökségünk tette 
lehetővé, amit elődeink hát-
rahagytak. Előadásában feli-
dézte a városunk történelmét 
meghatározó eseményeket, 
megemlítette azokat a neves 
személyeket, akik városunk 
nevét beírták a történelem, az 
irodalom, a színház, a sport, a 
művészet és a gasztronómia 
könyvébe; említést tett azok-
ról az épületekről, amelyek 
fontos szerepet töltöttek be 
vallási életünkben, meghatá-
rozták a város gazdasági életét, 
és gondoskodtak a város és a 
környék egészségügyi ellátá-
sáról. A dicső múlt felidézése 
után kiemelte a rendszerváltás 
éveinek nehézségeit, amikor 
a munkanélküliséggel szem-
benézve kellett a városnak 
betöltenie feladatát az itt és 
a környéken élő emberekért. 
A nehézség évei után a város 
talpraállt, és elindult a fejlődés 
útján, ami mind a mai napig 
folytatódik.
Az ünnepi köszöntőket köve-
tően Varga Andrea, a Miskolci 
Nemzeti Színház művésze előa-

dásában két csodálatos dalt 
hallgathatott meg a nagyérde-
mű a hazáról és a szeretetről. 
Majd a Sajó Tv munkatársai az 
elmúlt egy év legjelentősebb 
eseményeit szedték egy cso-
korba, és elevenítették fel a 
városnapokat, az Angyal Ban-
di-napot, a Szent István-napot, 
a sportágválasztót, a Szép-na-
pot, a Sajóparti üvegvarázst, 
a Formációs és táncgálát, az 
adventi gyertyagyújtást, az új 
közösségi terek átadását. 
Az elmúlt egy év eseménye-
inek felidézése után a Szinva 
Art társulat néptáncprodukci-
óját élvezhette a közönség. Az 
est fénypontja a Multimédia Él-
ményszínház által bemutatott 
történetmesélés volt, amelyet 
az előadóművészet mellett fé-
nyeffektekkel, lézerszínházi és 
pirotechnikai elemekkel tar-
kítottak. Ennek során megje-
lentek a város történelmének 
legjelentősebb eseményei, 
gazdálkodását bemutató esz-
közök, és bemutatásra került a 
város neves művészeinek arc-
képe és aláírása is.

Románné

Lezárult a jubileumi év
Nagyot alkotni csak összefogva, közösen lehet

Minden ember, család, kisebb - nagyobb közösség, te-
lepülés és ország életében vannak olyan események, 
amelyek az addigi életet megváltoztatják. A nagy ese-
mények, melyek velünk történnek, nagyon fontosak 
számunkra. Amikor évfordulókat ünneplünk, ezekre a 
meghatározó pillanatokra gondolunk, mert az évfordu-
lók mindig különleges, kitüntetett helyet foglalnak el az 
ünnepek között. 

A Dusnoki Közösségi Ház mozgalmas éveket tudhat maga 
mögött - és ez persze már meglátszott az épület külsején 
és belsején egyaránt.

A könyvtár esetében is alapvető változások tanúi lehetünk Jól látszanak a sportcsarnok tetején a melegvíz előállítását 
segítő napkollektorok

Dusnokon a Közösségi Ház udvara is megújult

A felújítást követően így fest a 
Közösségi Ház belső folyosója

Az MSK színháztermében kiállított tablók hónapról hónapra felidézték a jubileumi év eseményeit

Az ünnepi gálaműsoron Kopcsik 
Lajos arcát is megrajzolta a 

lézersugár
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„Csiba László Mihály Batthyá-
ny-Strattmann László-díjas neu-
rológus, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a Ma-
gyar Neurológiai Társaság el-
nöke, a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Általános Or-
vostudományi Kara Neurológi-
ai Klinikájának egyetemi tanára 
részére Magyarország számára 
kivételesen értékes tudomá-
nyos pályája során a szélütés 
diagnosztikája és gyógyítása 
területén elért rendkívüli ered-
ményei, különösen a stroke 
legjobb gyógyszeres kezelési 

módszere, a vénás vérrögoldás 
használatának fellendítését 
elősegítő ellátási modell kidol-
gozásában betöltött kimagasló 
szerepe elismeréseként” 2020. 
március 15. alkalmából a tudo-
mányos élet kiemelkedő képvi-
selőinek elismerésére szolgáló 
Széchenyi-díj állami kitünte-
tésben részesült.
Sajószentpéter díszpolgára 
Debrecenben 1976-ban szer-
zett általános orvosi diplomát 
„Summa cum laude” minősí-
téssel. 1980-ban neurológiá-
ból, majd 1985-ben pszichiát-
riából tett szakorvosi vizsgát. 
1981-83 között Németország-
ban, a kölni Max Planck Inté-
zetben állatkísérletes munká-
ja a területen akkor jelentős 
publikációkat eredményezett. 
1986-87-ben Japánban ezeket 
a módszereket honosította 
meg, ahol megismerkedett a 
neuroszonológiával (a közpon-
ti idegrendszer vizsgálata, a 
koponyán belüli ultrahanggal 
kombinált Doppler-effektu-
son alapszik), amellyel a nyaki 
ereken túl a koponyán belüli 
áramlást is folyamatosan és 
fájdalommentesen lehet mér-
ni. Itthoni elterjesztésében út-
törőszerepet játszott, miután 
1992-ben egyetemi tanár és 
a Neurológiai Tanszék vezető-
je lett. A Neurológiai Klinikát 
a hazai stroke egyik vezető, 
nemzetközileg elismert intéz-
ményévé tette. Itt végzik az or-
szágban a legtöbb gyógyszeres 
vérrögoldást, ami a stroke-ke-
zelés hatékony lehetősége. Eh-
hez három órán belül kórházba 

kell vinni a beteget, elvégezni 
a CT-t, és el kell kezdeni a ke-
zelést. Ennek érdekében lét-
rehoztak egy több mint 8000 
beteget tartalmazó Debrecen 
Stroke Database-t, és az Orszá-
gos Mentőszolgálattal és a Ke-
nézy Gyula Kórházzal szorosan 
együttműködve elérték, hogy 
az országos átlag (62) felére 
(32) tudták szorítani a 100 ezer 
lakosra eső elhalálozási muta-
tót. A módszer segítségével az 
agykárosodás mértéke 70 szá-
zalékkal csökken még akkor is, 
ha az injekciót az időablakon 
túl (6 óra múlva) adják be.

Számos más kutatásban is részt 
vett, és nem szabad megfeled-
kezni arról sem, hogy a kutatás 
és a gyógyítás mellett legalább 
annyira fontos neki, hogy a tu-
dást továbbadja. Tudományos 
előadások sora mellett ezt az 
is bizonyítja, hogy a hallgatók 
kilenc alkalommal választot-
ták meg az év oktatójának, de 
az iskola is, amelyet maga kö-
rül kiépített: neuroszonológia, 
stroke témakörben klinikáján 
számos PhD, habilitáció, MTA 
doktori, külföldi orvosérteke-
zése született meg.

Városunk hírnevét is tovább öregbítették
Sajószentpéteri kötődésű orvosok kitüntetése

A mostani világjárvány jó lenne, ha a magyar egészség-
ügy megítélésében is fordulatot hozna végre. Most csak 
a reménytelen esetek nem látják be: ez élet-halál kér-
dése. No, nem a kommunikációjára gondolok, abból volt 
eddig is elég, hanem arra, hogy ahelyett eljön végre a 
tényleges cselekvés ideje. És teljesítményüknek meg-
felelően ismerik el a benne dolgozókat, mint tették azt 
nemrég az alábbi cikkünk főszereplőivel is.

Dr. Mogyorósy Gábor, a Deb-
receni Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati 
Klinikája Gyermek Belgyógyá-
szati nem önálló Tanszéké-
nek tanszékvezető egyetemi 
docense Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tagozat 
kitüntetést vehetett át 2019. 
augusztus 20-a, az államalapí-
tás ünnepe alkalmából. 
A Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem elvégzése után 
a Gyermekklinika Gyermek-
kardiológiai Osztályán kezdte 
aktív orvosi pályáját. Tanító-
mestereitől a szakmai fogáso-
kat, a ráérzéseket ellesni nem 
szégyent, hanem büszkeséget 
jelentett számára. A neves 
professzorok betegágy mellet-
ti döntéseinek példája a mai 
napig iránymutató, egyes sza-
vaik most is fülébe csengenek. 
Mellettük sajátította el a min-
dennapi gyermekgyógyászat 
apró részleteit, amit aztán a 
gyakorlatban ő is hasznosítani 
tudott a Koraszülött Intenzív 
Osztályon. Ma már ő oktatja a 
jövő orvosait, és konferenciá-

kon ismerteti a legérdekesebb, 
legtanulságosabb eseteket, 
hogy mások könnyebben, biz-
tosabban diagnosztizálhassák 
azokat, majd sikeresen kezel-
jék a betegeket. A „Klinikai 
gyermekgyógyászat” című 
egyetemi tankönyvben a szív-
betegségekről szóló fejezet-
nek egyedüli, több kardiológiai 
könyv társszerzője is.
Fontosnak tartja a szülőkkel 
való kapcsolattartást, a betegek 
és a szülők tájékoztatását, ezért 
„Szívbetegségek gyermekkor-
ban” címmel ismeretterjesztő 
kiadványt szerkesztett és jelen-
tetett meg számukra.
A Magyar Gyermekgyógyász 
Társaság 2019-ben őt válasz-
totta főtitkárává, feladatának 
érzi a testület tudományos te-
vékenységének, továbbképző 
jellegének erősítését.
A Cochrane Magyarország 
szervezetben - amelynek cél-
ja, hogy az egészségügyi dön-
tések minden beteg esetében 
az orvostudományi kutatások 
eredményeinek szisztematikus 
összegzésével a legmagasabb 
szintű információkon alapulja-

nak - is aktívan tevékenykedik. 
Az egészségügyi minőségbiz-
tosítás, auditálás területén 
szintén sikeres szakembernek 
ismeri el a szakma.
A díj átvétele után is elmondta, 
hogy orvossá válására nagy ha-
tással volt a Sajószentpéteren 
felnőtt háziorvosként dolgozó 
édesanyja, dr. Szabó Mária, aki-
nek szemében a belgyógyászat 
mellett a gyermekgyógyászat 
jelentette a szakma csúcsát. 
Most mégis meglepetésként 
érte, hogy éppen őrá esett a 
választás a kitüntetés odaíté-

lésekor. Saját magát nem tartja 
kiemelkedő tudósnak, inkább 
szorgalmas, megbízható szak-
embernek, aki három és fél év-
tizeddel ezelőtti pályára lépése 
pillanatától hűséges dolgozója 
a Debreceni Egyetemnek és a 
Klinikának.
Sajószentpéter városa nevében 
is gratulálunk a megérdemelt 
kitüntetésekhez, amelyekkel 
városunk hírnevét is újra öreg-
bítették. Szakmájukban és ma-
gánéletükben is további sikere-
ket kívánunk!

Kiss B.

Csiba professzor úr a tavalyi, ünnepi képviselő-testületi ülésen 
díszpolgári címet vehetett át

Mogyorósy docens úr a Magyar Gyermekgyógyász Társaság főtitkára

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Széchenyi-díj
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IN MEMORIAMPORTRÉ

„Egyszerű ember vagyok, sem-
mi különös dolgot nem csiná-
lok, csak a mindennapi munká-
mat teljesítem. Folyamatosan 
hét-nyolc házigondozott em-
bernek igyekszem könnyebbé 
tenni az életét, de ezt a felada-
tot rajtam kívül további nyolc 
kollégám is végzi” – mondta 
Müller Gézáné Mária, akit 
hosszasan kellett győzködni 
azért, hogy bemutatkozzon a 
Krónika olvasóinak.
„Hatgyerekes családban nőt-
tem fel, édesapám bányász 
volt, édesanyám pedig a köz-
ponti szénosztályozón dolgo-
zott. Sajnos ők már nem élnek. 
Az egykori 2-es Aknán laktunk 
szegényes körülmények között, 
ahol iskola is volt, és én az első 
három osztályt ott végeztem 
el. Tanulmányaimat a Hunya-
di Mátyás Általános Iskolában 
folytattam, azonban a nyol-

cadik osztály elvégzése után 
(a már említett családi háttér 
miatt) szóba sem kerülhetett a 
továbbtanulásom. A közelünk-
ben működött a sátoraljaújhe-
lyi Elzett kirendeltsége, ahová 
16 éves koromban felvettek, 
és négy éven át ott végeztem 
összeszerelő munkát. Közben 
férjhez mentem, 1985-ben 
pedig megszületett Marika 
lányom, akinek azóta három 
gyermeke született, és keres-
kedelmi szakmát szerzett. Egy 
háztartásban élünk, de már 
kinéztek egy házat maguknak, 
aminek a vásárlása folyamat-
ban van. Géza fiunk 1992-ben 
született, ő Maglódon él fele-
ségével és egy gyermekével. 
Férjem – egészségügyi prob-
lémái miatt – sajnos nem tud 
munkát vállalni” – mutatta be 
családját Müller Gézáné.
A szociális ágazatba 1990-ben 

került, amikor az Árpád úti idő-
sek klubjában helyezkedett el. 
Ott az első pillanattól örömmel 
látta el a rábízott feladatot, hi-
szen elégedettséggel töltötte 
el, hogy segíthet a rászoruló 
idős embereken. Így teltek 
az évek, majd úgy gondolta, 
megszerzi a szociális gondo-
zó és ápoló képesítést, amiről 
2004-ben Miskolcon kapott 
bizonyítványt. Az Árpád úti in-
tézményből a Zrínyi úti idősek 
klubjába került, ahol rendsze-
resen 30 főnek biztosítottak 
nappali ellátást, amibe bele-
tartozott a reggeli készítése, az 
ebéd kiosztása, amit a Kristály 
étteremből szállítottak hoz-
zájuk, majd a mosogatás és a 
takarítás. Ez a munka egészült 
ki a házi gondozással. Kolléga-
nőivel együtt felkeresik a se-
gítségre szoruló embereket, 
akiket megfürdetnek, ha kell, 
pelenkáznak, kimossák a ruhái-
kat, beszerzik számukra a felírt 
gyógyszereket és a szükséges 
élelmiszereket. Mária jelen-
leg kilenc embert lát el ilyen 
módon, és azt mondja, hogy a 
fárasztó, embert próbáló mun-
kának az a legszebb pillanata, 
amikor ezeknek az elesett em-
bereknek hálától csillog a sze-
mük, és szinte nem tudják sza-
vakba foglalni köszönetüket. 
Legtöbbjük már-már családtag-
ként, nagy bizalommal tekint 
rá, mintha a gyermekük lenne. 
Úgy érzi, ez ad erőt számára a 
mindennapi, embert próbáló 
feladatok további magas szín-
vonalú végzéséhez. Nála nincs 
olyan, hogy letelt a munkaidő 
és majd holnap folytatja, mert 
minden rábízott gondozottnál 
el kell végezni a helyzet által 
igényelt feladatot. A hétvége 
viszont a családé.
 A mostani világjárvány, a koro-
navírus a szociális központban 
is mindent felülírt. A helyzet 

nem egyszerű, hiszen a még 
ismeretlen eredetű betegség 
megjelenésének elkerülése 
nagy odafigyelést és fegyel-
met igényel. Az idősek klubját 
bezárták, a rászorulók viszont 
most sem maradnak ellátás 
nélkül, hiszen a házi gondozot-
takhoz hasonlóan kiszállítják 
számukra is az ebédet, ami 
további plusz feladatot jelent. 
Jelenleg 130-140 adag ebé-
det visznek házhoz. Kötelező 
a dolgozók számára a védőfel-
szerelés, a szájmaszk és a gu-
mikesztyű viselése, valamint 
a folyamatos fertőtlenítés. Az 
önkormányzati és az intézmé-
nyi vezetés előrelátásának kö-
szönhetően megszakítás nél-
kül hozzájutottak a szükséges 
eszközökhöz. Munkatársaival 
óvják, segítik egymást ebben 
a nehéz időszakban, amikor 
reggel 8-tól 18 óráig még te-
lefonügyeletet is fenntartanak 
(telefonszám: 06-48/423-245) 
azok számára, akik segítséget 
kérnek, de ezidáig nem tartoz-
tak a gondozottak közé.
Szabadidejét kertészkedéssel 
és varrással tölti, de szeret 
pihenni a vízparton is, hiszen 
férje és veje is szenvedélyes 
horgász. Főként a Sajóra, a 
Nyéki-tóra és a szentpéteri 
bányatavakra járnak. Szép em-
lékként említi a tavalyi családi 
kirándulást, amikor Zakopá-
ne és a Tátra szépségeit cso-
dálták meg.
A város szociális alapellátásá-
ban végzett magas színvonalú 
szakmai munkájáért – ez áll az 
elismerés indoklásában, ami 
közel három évtizedes odaadó, 
nagy áldozatot igénylő tevé-
kenységet takar, amivel Mária 
a rábízott gondozottak minden-
napjaiba tud becsempészni egy 
kis mosolyt, egy kis reményt és 
nem kevés emberséget.

Kovács D.

A rászorulók családtagként tekintenek rá 
Portré: Müller Gézáné

A mi filmünk 1942. május 11-
én kezdődik: Sajószentpéteren 
egy később ötgyerekes család-
ba új, harmadik jövevény érke-
zik, aki a keresztségben a László 
nevet kapja.
Majd képek sorakoznak a sajó-
szentpéteri általános iskolából, a 
Miskolci Bányaipari Technikum-
ból, a kétévnyi sorkatonai szolgá-
latról. Utóbbin már meglett férfi 
köszön vissza ránk, aki különleges 
vonzalmat érez a színpad iránt. 
Játszik, szervez, és leszerelés után 
is élete fontos részévé válik a kul-
túra, a közösségépítés.
Látjuk hosszú éveken át keményen 
dolgozni a Sajószentpéteri Talajja-
vító és Talajvédelmi Vállalatnál, 
majd a GAMESZ vezetőjeként, 
egészen a nyugdíjba vonulásig.
Egy 1968. augusztus 3-ai képen 
Jecs Éva az oldalán boldog házas, 
másikon 1969. május 1-én, Zsolt 
világra jöttekor büszke apa. Akit a 
cseperedő kisfiú szinte csak estén-
ként lát, mert ő fő- és mellékállá-
sokban egész nap a család anyagi 
hátterének megteremtéséért dol-
gozik. Hétvégéken is. Ha nem pén-
zért, akkor azért, hogy a család 
és barátok segítségével 1977-ben 
felépítse, később mindig alakít-
gassa önálló családi fészküket.

1997 után egyre több szereplő tű-
nik fel a most már gyerekzsivajtól 
hangos filmben: Zsolt is családot 
alapít, sorra születnek az unokák, 
és a természet rendje szerint kö-
zös életükben és lakásukban egyre 
több teret foglalnak el maguknak. 
Előbb a két lány (1997. és 1999.), 
majd 2004-ben a fiúunoka, aki 
végre továbbviszi majd a Heid-
rich nevet. Szeretett feleségével 
együtt nagyon várják ezt a pillana-
tot, de a sors kegyetlensége miatt 
csak ő élheti meg.
Egy másik nagy fejezetben már 
az 1996-ban létrejött „Miértünk, 
Sajószentpéterért Kulturális és 
Sportcélú Alapítvány” vezetője. 
Mindenütt jelen van, látjuk fá-
radhatatlanul tervezni, szervezni, 
agitálni és két kezével a megvaló-
sításban is példát mutatni. Az ala-
pítványt ezért mindenki vele azo-
nosítja, ő is saját gyermekeként 
tekint rá, úgy bábáskodik körülöt-
te. Véleményét a saját értékítélete 
szerint alakítja, nem befolyásolja 
pártszimpátia, szemében az itt 
élő emberek véleménye, akarata 
a mérvadó. Érdekükben elvisel 
egy-egy szívéig hatoló tüskét is, 
ezek kicsit elszomorítják, de meg 
nem törik, még nagyobb erővel 
küzd, cselekszik tovább. Önzetle-

nül, belső parancsra, sohasem a 
saját ázsiójának növelésére, ha-
nem mindig mások, végső soron 
az egész város javára. Amikor Bo-
gácson nyaralót vásárol, mi sem 
természetesebb neki, minthogy 
Sajószentpéter kulturális értékeit 
ott is megmutassa.
Közben megannyi feledhetetlen 
élményből töltekezik fel, amelyet 
soha, senki sem vehet el tőle, mint 
a Millenniumi ünnepség vagy a 
2002-ben létrehozott Bányász Em-
lékmű park, amely Sajószentpéter 
arculatának elválaszthatatlan ré-
sze marad. És méltó emlékhelye 
a város fejlődése mozgatórugó-
jának, a szénbányászatnak, vala-
mint a bányász áldozatoknak. (Ezt 
2016-ban emlékplakettel ismeri el 
a szakszervezet.) 
Felvillan még néhány pillanatkép, 
amelyen nem ő ad, hanem valami 
keveset vissza is kap. Az egyiken 
2007-ben Sajószentpéter Város 
Önkormányzata Elismerő Plaket-
tel köszöni meg azt a sok mindent, 
amit éveken át a városért tett. 
A másikon 2019. március 1-jén, 
Sajószentpéter várossá nyilvánítá-
sának 30. évfordulóján emléklap-
pal hálálják meg azt a munkát, 
amellyel ő annak folyamatában 
közreműködött. 
Egy harmadikon, a 2016. évi vá-
rosünnepen az alapítvány kura-
tóriuma a 20 év szolgálat után 
elköszönő elnökét Életpálya Díjjal 
jutalmazza, amit meghatottan 
köszön meg, hiszen azok tüntet-
ték ki, akikért és akikkel mindig 
is dolgozott. Mostantól már min-
den idejét, energiáját a családnak 
kívánja szentelni, hogy állandó 
támasza lehessen a gyermekeit 
egyedül nevelő fiának, mert saját 
magányán enyhít ugyan új párja 
társasága, de Zsolt válása után 
a lakás három éve már nem csak 
nagymama, hanem anya nélkül is 
maradt. Beszéd közben a derese-
dő hajú férfi igyekszik leplezni a 
szeme sarkából legördülni készülő 

apró könnycseppeket. Nem kelle-
ne, nem szégyen az, ha valakinek 
szíve is van ebben a világban. Aki 
ismeri, tudja róla, hogy amilyen 
kemény, olyan érzékeny is tud len-
ni. Ezen az ünnepen szeretett vá-
rosa előtt is megismétli orvosának 
tett ígéretét: még 25 évig él, mert 
be akarja tölteni a 99-et.
Tavaly nyárig el is hiszi neki min-
denki, hiszen fára mászik, állandó-
an alkot, teli van tervekkel: garázst 
akar építeni, mondja, a kerítést is 
tovább kellene folytatni. A fiával, 
akit arra nevelt, hogy a pihenés 
nem láblóbálást jelent, hanem 
környezetünk szépítését, komfor-
tosabbá tételét. 
A képkocka szeptemberre vált, a 
színek mintha sötétülnének. Ekkor 
olyat tesz, amit korábban soha-
sem: fiának fáradtságról panasz-
kodik. Két újabb villanás: fekszik 
a kórházi ágyon, a levegő fogytán, 
de férfiasan küzd, a szobatársak 
még ebből merítenek erőt.
A karácsonyi ünnepekhez közeled-
ve a film kontúrjai már bizonytala-
nabbak, időnként fekete foltok 
úsznak be a látótérbe. 
December 23-ára váltunk, kicsit 
tisztul a kép, a kórházból elenge-
dik, segítséggel még körbejárja a 
saját kezével épített ház minden 
zugát, mintha már búcsúzna tőle. 
Kicsit felvidul, mikor Zsolt megígé-
ri, hogy még Bogácsra is elviszi. Az 
éjszakát azért bent kell töltenie, 
biztosabb ez így. Talán nem elszó-
lás most már az sem, ahogyan a 
nővért reggel nyugtatta: „délután 
hatra haza(!)érek”.
Szentestén még körbeveszi a csa-
lád, majd Zsolttal megegyeznek, 
hogy másnap hívja, hogy a kórház-
ban töltik a napot, vagy ő jön haza. 
De a telefon akkor már nem vála-
szol… és soha többé…senkinek…a 
film elszakad. Fájdalmas csend…
Szeptemberben a bányásznapon 
már érte is szól a lélekharang.
Nyugodj békében, Laci!

Kiss Barnabás

Elment egy igazi lokálpatrióta 
In memoriam Heidrich László

Sok-sok magányos, idős, egészségében károsodott em-
ber él kiszolgáltatott helyzetben, akik mások segítsége 
nélkül nagyon nehéz vagy talán kilátástalan helyzet-
ben tengetnék mindennapjaikat. Ezt a jókora empátiát 
igénylő feladatot vállalják fel városunkban a Sajószent-
péteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde munkatár-
sai. Munkájukra odafigyel a helyi önkormányzat, amit az 
is bizonyít, hogy a 2019-es Városnapok keretében ren-
dezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Müller Gézáné 
kapta az Egészségügyi és Szociális Díjat.

Pereg a film. Az élet filmje…
Amilyen szép és izgalmas, legalább annyira kegyetlen: a kez-
detét és a főszereplőt ismerjük, a rendezőt ki-ki hite szerint 
találgatja, ám senki sem tudhatja, hogy melyik pillanatban és 
hogyan ér véget. Az újabbak láttán első kockái barnás színre 
váltanak, néhány részlet teljesen az emlékezet homályába vész.

2019-ben Müller Gézáné kapta az Egészségügyi és Szociális Díjat

1942 - 2019
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Számos ilyennel büszkélkedhet 
a sajószentpéteri Fükő Lász-
ló, a miskolci Robert Bosch 
Power Tool Elektromos Szer-
számgyártó Kft. gyárigazgatója 
is, aki legutóbb 2019 őszén az 
„Észak-Magyarország TOP 100 
Gazdasági Díjat” vehette át. Ez 
adta az apropót, hogy életútjá-
ba egy kicsit közelebbről is be-
avasson minket.

- Olvasóink és a magam ne-
vében is szívből gratulálok eh-
hez a sikerhez. Gondolatban 
menjünk most vissza az ahhoz 
vezető út elejére!

- Sajószentpéteren szület-
tem 1971-ben. Tősgyökeres 
péteri édesanyám gyors- és 
gépíróként, Bánszállásról szár-
mazó édesapám autószerelő-
ként az üveggyárban dolgozott. 

Az 1. Számú (most Kossuth La-
jos) Általános Iskolában végig 
szorgalmas, jó tanuló voltam, 
a reál tárgyakat kedveltem 
jobban. Én még aktívan részt 
vettem az úttörőmozgalomban 
is. Legfontosabb, amit szüleim-
től – akik minden döntésem-
ben, így a pályaválasztásban 
is támogattak - megtanultam, 
hogy az életben mindenért ke-
ményen meg kell dolgoznom. 
Édesanyámtól sokszor hallot-
tam, hogy „ne a kedvünkért, 
magadnak tanulj jól”. Így már 
korán természetes igényem-
mé vált, hogy kihasználjam a 
lehetőségeket, hogy a nyári 
szüneteket aktívan töltsem. Az 
iskolás évek alatt nyaranként 
dolgoztam az üveggyárban, 
majd az egyetem előtt alkalmi 

munkán is. Ennek a szemlélet-
nek köszönhetem, hogy szor-
gos, kemény munkával szerez-
tem meg mindenem, amim ma 
van. És annak, hogy a családom 
mindenben mellettem állt, 
még akkor is, mikor a munka 
már tőlük vette el az időmet.

- Ez a szemlélet segítette 
abban is, hogy már az elejé-
től kezdve igyekezzen a saját 
útját járni.

- A pályaválasztásom még-
is, vagy éppen ezért, vargabe-
tűvel indult. Először katonai 
pályára készültem, így Egerbe 
jelentkeztem a már megszűnt 
Lenkey János Honvéd Kollégi-
um katonai középiskolájába. 
A kollégiumból a Dobó István 
Gimnáziumba jártunk, ahol jó 
tanulónak számítottam. Ked-
venc tantárgyam itt sem volt, 
talán a kémiából profitáltam 
legtöbbet később az egyetemi 
éveim alatt. Oroszul is itt ta-
nultam meg, és még érettsé-
gi előtt letettem a középfokú 
nyelvvizsgát.
Különösebb koncepció nem 
volt az iskolaválasztásomban, 
hacsak az nem, hogy aktív 
sportolóként (igazolt dobóatlé-
tája voltam a Borsodi Bányász-
nak) izgalmasnak tűnhetett a 
katonai pálya, amely akkoriban 
egyébként is nagyon jó és sta-
bil életpályának ígérkezett. Ké-
sőbb aztán a rendszerváltással 
ez is megváltozott, a haderő 
leépítése és a költségmegszo-
rítások miatt számos korábbi 
előnye szűnt meg a nyolcvanas 
évek végére, mire én végez-
tem a középiskolában. Ennek 
hatására döntöttem úgy, hogy 
mégsem katonai főiskolán ta-
nulok tovább, hanem jelent-
keztem a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem Gépészmér-
nöki Karára.

- Felnőtté válása közben 
milyen hatások, élmények 
formálták?

- A katonai középiskolá-
ban megtanultam a fegyel-
mezettséget és a rendet, nö-
vendékparancsnokként korán 
belekóstoltam a vezetői fel-
adatokba. Végigjártam a rang-
létrát, végzésre kollégiumelső, 
háromszoros kiváló és egy-
szeres élenjáró növendék let-
tem. A műszaki dolgok mindig 
érdekeltek, barkácsoló típus 
vagyok. A nyári szüneteket 
mindig nagymamámnál töltöt-
tem az Ibolyatelepen. Akkori-
ban más szórakozás nemigen 
adódott, mint a kerékpározás, 
vagy barkácsolni a ház körül 
fellehető holmikból. Elég sok 
faanyag akadt nagymamám 
udvarán, abból mindig össze 
lehetett szögelni valamit. Idő-
sebb gyerekként pedig néhány 
barátommal bebarangoltuk a 
város szinte minden utcáját, 
végig a Sajó-partot, a hegyet. 
Ma is ismerem minden szeg-
letét, zegét-zugát Sajószentpé-
ternek. Tanulás mellett nagyon 
keményen és rendszeresen 
sportoltam. Édesapámtól örö-
kölve a hajlamot, érdekelt még 
az autószerelés is, volt egy 
régi S100-as Skodánk, több-
ször is szétszedtük és össze-
raktuk vele. Eközben kezdett 
komolyabban foglalkoztatni a 
hegesztés, a gépészmérnöki 
karon többek között ennek ha-
tására választottam a hegesz-
téstechnológia szakirányt.

- Az 1995-ben megszer-
zett gépészmérnöki diplo-
mával a zsebében hová veze-
tett az útja?

- A műszaki egyetem nagyon 
nehéz volt, nem is büszkélked-
hettem kimagasló tanulmányi 
átlaggal. Rengeteget tanultam, 
kifejezetten a matematika és 

Sorsok, emberek
Fükő László, a BOSCH topmenedzsere

A multikat lehet szeretni, lehet szidni, de azt elvitatni 
nem lehet tőlük, hogy az országba egy teljesen más üz-
leti filozófiát hoztak annak idején, amelynek része az is, 
hogy biztos szakmai tudással, az alkalmasságot minden 
nap, éles versenyben bizonyítva lehet csak vezetői posz-
tokra jutni, de ott megmaradni is. De az élet minden te-
rületén az igazán értékes siker az, amelyet valaki tisztán 
és saját erőből ér el.

az arra épülő tantárgyak iz-
zasztottak meg. Őszintén szól-
va örültem, hogy elvégeztem. 
Utána néhány barátommal 
belevágtunk egy vállalkozásba: 
autószerelő-műhelyt nyitot-
tunk Budapesten. Sajnos sem 
az akkori gazdasági környezet, 
sem a mi tapasztalathiányunk 
nem kedvezett ezen ötlet si-
keres megvalósításának. Így 
1996-ban a budapesti Ganz 
Hunslet vasúti járműgyárban 
helyezkedtem el mint minő-
ségbiztosítási és hegesztőmér-
nök. Itt egy évet töltöttem el, 
azután minőségbiztosítási mér-
nökként felvételt nyertem az 
Audi győri gyárába, ahol meg-
tanultam németül, és elkezdő-
dött egy nagyon komoly szak-
mai tanulási folyamat, amelyre 
a multinacionális vállaltoknál 
különösen jó feltételek állnak 
rendelkezésre. 1997-ben meg-
nősültem, és itt született meg 
első gyerekünk, Blanka.

- Nem tűnhetett rossz le-
hetőségnek az Audi, miért vál-
tott mégis?

- Valami mindig húzott ha-
zafelé. Közel három év eltelté-
vel családi okokból úgy dön-
töttünk, hogy megpróbálunk 
közelebb költözni Sajószent-
péterhez, ezért elkezdtem má-
sik munkát keresni. Sikerült is 
2000.01.01-jén felvételt nyer-
nem a Bosch hatvani gyárába, 
és ott folytatni a minőségbizto-
sítási pályafutásomat. Azóta a 
Boschnál dolgozom. Ebben az 
időszakban született második 
lányom, Brigitta. A 2002 vége 
felé adódott lehetőséget, hogy 
a Miskolcra tervezett új Bosch 
kéziszerszámgyárba minőség-
biztosítási mérnökként átje-
lentkezhessek, megragadtam, 
így végre újra hazaköltözhet-
tünk. Harmadik lányunk, Bar-
bara Miskolcon született.

- Hatvantól megtett egy 
nagy lépést hazafelé, amit 
több apró, de határozott lépés 

követett felfelé a ranglétrán.
- A miskolci gyárban indult 

el a vezetői karrierem. Míg ko-
rábban a szakmai oldalát épít-
gettem, és próbáltam a tudá-
somat a mai kor színvonalára 
fejleszteni, itt végre már adód-
tak vezetői feladatok is, 2004-
ben csoportvezető lettem. 
Amikor 2006-ban lehetőség 
nyílt külföldi tapasztalatszer-
zésre, családostól kiköltöz-
tünk a németországi Sebnitz 
városába, ahol a helyi Bosch 
gyárban minőségbiztosítási 
csoportvezetőként dolgoztam. 
Itt született meg negyedik lá-
nyunk, Bettina.
Két év után költöztünk haza, 
és lettem a miskolci Bosch ké-
ziszerszámgyárban minőség-
biztosítási vezető. Később a 
termékfejlesztési területen a 
projektek irányításáért is én 
lettem a felelős, majd 2011-
ben a zöld barkácsgépek üz-
letág minőségbiztosítási fela-
datát is átvettem. A Stuttgart /
Leinfeldenben található Bosch 
kéziszerszám-központban dol-
goztam, ahol felelősségi kö-
römbe tartozott az Európa, 
Közel-Kelet és Afrika régiókban 
értékesített kéziszerszámok 
minőségével kapcsolatos min-
den tevékenység.
2012-ben ismét az autóiparra 
váltottam, és a miskolci Robert 
Bosch Energy and Body Sys-
tems Kft.-nél ablaktörlő-rend-
szerek gyártásáért lettem fele-
lős osztályvezető.  Ezt a céget 
Miskolcon sokáig a Bosch hár-
mas csarnokaként ismerték. 
Két év elteltével tértem vissza 
a kéziszerszámgyártáshoz, és 
egyik legfontosabb feladatom 
lett az ipari kéziszerszámgé-
pek gyártásának beindítása 
Miskolcon. 
2016. január elsején nevez-
tek ki a kéziszerszámgyárban 
gyárigazgatónak, azóta ezt a 
feladatkört látom el. Egy évig 
gyárigazgatói feladataim mel-
lett a Bosch kéziszerszám-gyár-
tási divíziójában a Home & Gar-

den üzletág gyártásért felelős 
elnökhelyettese is voltam. Ez 
a kettős feladatkör rengeteg 
utazással járt, mivel az üz-
letág központja Stuttgartban 
van. Nagyon sok munkát elvé-
geztünk az elmúlt évek alatt: 
a céget a Bosch legnagyobb 
kéziszerszám-gyárává fejlesz-
tettük, és többezer dolgozót 
foglalkoztatunk. Mint a Bosch 
egyik magyarországi telephe-
lyének igazgatója, tagja vagyok 
a Bosch Magyarország Igazga-
tótanácsának is.

- Egy multicégnél mik a 
gyárigazgató legfontosabb 
feladatai? Mennyire kell rá-
látnia a műszaki és közgazda-
sági részletekre egy topme-
nedzsernek?

- Egy gyárigazgatónak na-
gyon összetettek a feladatai. 
Egyrészt én vagyok a Robert 
Bosch Power Tool Kft. ügyve-
zetője, ami főleg jogi és gazda-
sági szempontokból jelentős, 
másrészt a gyár műszaki igaz-
gatói feladatait is én látom el. 
Leegyszerűsítve a dolgokat: a 
kéziszerszámgyárral kapcso-
latban végső soron mindenért 
én felelek. Egyik legfontosabb 
feladatomnak tartom minden 
munkatársam fejlesztését, és 
a bennük rejlő lehetőségek 
felszínre hozását. Karrierem 
építése során én is nagyon sok 
támogatást kaptam a Boschtól, 
ezért fontosnak érzek ebből 
most visszaadni, biztosítani a 
kollégáim szakmai és karrier-
fejlődését. Nem beszélve arról, 
hogy ez egyéni mellett vállala-
ti érdek is.

- Most éppen aktuális kér-
dés: kell-e a diploma mellé 
nyelvvizsga is?

- Igen, a nyelvtudás és a fo-
lyamatos tanulás nagyon fon-
tos. Egy multinacionális cégnél 
elengedhetetlen legalább egy, 
de inkább két idegen nyelven 
beszélni. Leghasznosabb az 
angol és a német, jómagam is 

ezeken beszélek folyékonyan. 
A nyelvvizsgákra korábban 
nem fektettem különösebb 
hangsúlyt, németből így is 
megszereztem a C1-es felsőfo-
kot. Nemzetközi környezetben 
tárgyalóképes angol nyelvtu-
dással is rendelkezem, vizsgáz-
ni még nem mentem el.

- Melyek a saját munkájá-
nak visszaigazolásai, sikerei?

- Egy vezető egyéni sikerei 
szimbiózisban élnek az általa 
irányított cég eredményei-
vel, sikereivel. A kollégáimmal 
közösen így én is nagyon sok 
ilyennek lehettem részese. 
Megszereztük többek között 
2017-ben az „Év Gyára” címet 
a Magyarországon 10 milliárd 
forintnál nagyobb árbevételt 
elérő cégek közötti verseny-
ben. Kiérdemeltük a „Család-
barát munkahely” bronz foko-
zatát, a „Felelős Munkáltató” 
pályázaton második helyet 
szeretünk az országban. Ezek is 
mutatják, hogy számomra első 
a munkavállaló, a nálunk dol-
gozó emberek iránt érzett fele-
lősség. Ezt csak azáltal lehetett 
elérnünk, hogy a vállalatunk 
stabil munkáltatóként biztos 
munkahelyeket kínál a régiók-
ban. Még akkor is, hogyha az 
iparági kihívások – vagy most, 
a koronavírus-válság – számos 
kihívás elé állítanak minden 
vállalatot.

- Munka mellett hogyan él, 
mit csinál a „civil” Fükő László? 

- Szabadidőmben is igyek-
szem társadalmi szerepvál-
lalásaimnak eleget tenni. Az 
Észak-magyarországi Autóipa-
ri Klaszter elnöke és a Borsod 
Megyei Iparkamara elnöksé-
gének a tagja vagyok. Tevé-
kenységeimért rangos díja-
kat, elismeréseket kaptam az 
utóbbi időkben. Ilyen a BOKIK 
által nekem adományozott 
„A Gazdaság Szolgálatáért” és 
a „Szentpáli Díj”, vagy a Mis-
kolci Egyetem rektorától átvett 

Fükő László kezében a BOKIK által adományozott Szentpáli 
István Kamarai Díjjal
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„Tagadhatatlan, vészhelyzet 
van minden országban, mió-
ta a kínai Vuhanból elindult 
világhódító útjára a koronaví-
rus. Amikor hozzánk elért, még 
tartott az influenzaszezon, ami 
megnehezítette a felismerését, 
mivel a két betegség között 
számos átfedés van. Mindkettő 
produkálhat légúti panaszokat, 
magas lázat, orrváladékozást, 
levertséget, heves köhögést 
vagy fulladást, ezért a korona-
vírus lényegében nem külön-
böztethető meg egyértelműen 
más vírusfertőzésektől. Mivel 
új fertőzőbetegségről van szó, 
nincs ellenszere, ezért csak a 
továbbterjedését lehet vissza-
szorítani. A vészhelyzet keze-
lése alaposan próbára teszi az 
egészségügyet, hiszen komoly 
helytállást igényel az itt dol-
gozóktól, akik egészségük koc-
káztatásával teszik mindennapi 
dolgukat. Helytállásukért óriási 
köszönet illeti meg őket” – fog-
lalta össze a súlyos probléma 
lényegét Kacsándi főorvos úr.
„Sajószentpéter Gyógyító-Meg-
előző Intézményében - ahol a 
járóbeteg szakellátást, a köz-
ponti orvosi ügyeletet és az 
alapellátást biztosítjuk - szá-
mos intézkedést vezettünk 
be, ezzel szabályozva a vírus 
esetleges megjelenését, ter-
jedését. Ezek között szerepel, 
hogy az épületkomplexum hat 
bejárata közül kettőt hagyunk 
nyitva, egyiket a gyermekor-
vosi rendelésre érkezők, mási-

kat pedig a felnőtt háziorvosi 
és a szakrendelésekre érkezők 
vehetik igénybe. Az ügyeleti 
bejárat továbbra is nyitva van. 
Néhány területről szabadult fel 
személyzet, őket bevontuk a 
betegirányításba és az új sza-
bályok megismertetésébe, va-
lamint a fokozott higiéniai elő-
írások betartatásába. Ilyen a 
járvány idején kihelyezett fer-
tőtlenítő szerek fokozott hasz-
nálatára történő felhívás, vagy 
az 1,5-2 méter egymástól való 
távolság megtartása” – sorolta 
a védekezési technikákat az in-
tézményvezető
A betegek által használt padok 
és eszközök fertőtlenítése most 
folyamatos. Az országos aján-
lásoknak megfelelően a sze-
mélyes orvos-beteg találkozás 
a korábbiak egyötödére csök-
kent, a 65 év fölötti háziorvosok 
pedig otthonról vesznek részt 
a betegellátásban. A betegek 
telefonon jelentkezhetnek be 
az orvoshoz, azonban lázas be-

tegek nem mehetnek be a ren-
delőbe. A fogászat csak sürgős-
ségi eseteket lát el, emellett az 
ideggyógyász, a nőgyógyász és 
a reumatológiai szakrendelés, 
a fizikoterápia és a gyógytor-
na működik, de van lehetőség 
vérvételre is. A védőnői szol-
gálat telefonos előrendelés-
sel dolgozik. A gyógyszerírás 
elektronikus úton történik, a 
receptek felhőtérből jutnak el 
a gyógyszertári rendszerbe, és 
azok bárhol kiválthatók, amit 
akár a hozzátartozók is megte-
hetnek. Rendelkeznek megfe-
lelő mennyiségű és minőségű 
védőeszközzel, aminek a be-
szerzéséhez nagy segítséget 
nyújtott a városi önkormányzat, 
utóbbi speciális FFP 2-es minő-
ségű szájmaszkokat vásárolt. Az 
alapellátásban dolgozók kaptak 
védőkesztyűket és -maszko-
kat is. Igyekeznek a lakosságot 
megfelelően tájékoztatni a Sajó 
TV-n keresztül a háziorvosok el-
érhetőségéről, de mindenkinek 
felhívják a figyelmét a telefonos 
elérhetőségekre. Ehhez türel-
met kérnek, mert sok a telefo-
náló, és ezért gyakran foglalt a 
vonal. Rendelkeznek minden 
olyan speciális védőeszközzel, 
amelyek megfelelnek a jár-
ványügyi előírásoknak, ezért 
ha valakit fertőzés gyanújával 
kell továbbküldeni, a beteggel 
érintkező dolgozókat ezekkel 
ellátják. A gyanú igazolásához 
rendelkeznek egy kérdőívvel, 
amelynek kérdéseire a páciens-
nek kell megadni a válaszokat. 
Ha ezek alapján felfedezhetők 
a koronavírus tünetei, a men-
tőszolgálat speciális egysége 
szállítja kórházba a fertőzésgya-
nús beteget.
A médiából sokan tájékozódnak 
arról, milyen tünetek utalnak 
koronavírus fertőzésre, mint a 
láz, a köhögés vagy a levertség, 
az íz- vagy szagérzékelés zavara 

vagy súlyosabb tüdőbetegség. 
Ezek megléte esetén kell telefo-
non értesíteni a háziorvost, aki 
azonnal intézkedni tud a megfe-
lelő ellátásról. A vírus kimutatá-
sához a szükséges mintavételt az 
Országos Mentőszolgálat végzi, 
két-három mintavétel igazolhat-
ja a fertőzést.
Kacsándi főorvos úr minden-
től fontosabbnak tartja a meg-
előzést, aminek alapja az ala-
pos tisztálkodás, a kéz-, arc- és 
hajmosás, valamint a ruházat 
gyakori mosása, hiszen azon is 
sokáig életképes marad a vírus. 
Elengedhetetlen a lakás folya-
matos fertőtlenítése is, ahogyan 
az egyéni védőeszközök – a száj-
maszk és a kesztyű - használata a 
közterületen.
Március 11-én jelentették be az 
országos vészhelyzetet, azóta 
folyamatosan kapnak tisztior-
vosi határozatokat. Szerencsére 
a városban igazolt koronavírus 
fertőzött még nincs. (Április 20-i 
adatok szerint - a szerk.) Többen 
kértek tesztet, és volt gyanús eset 
is, de még nem igazolódott a be-
tegség. Aki ezekben a napokban 
kerül kórházba, az már automa-
tikusan átesik a koronavírus tesz-
ten. Dr. Kacsándi László orvosi 
tanácsként elmondta még, hogy 
az esetek 80-90 százalékában mi-
nimálisak a tünetek, a krónikus 
betegeknél viszont súlyos, akár 
halálos szövődményeket okozhat 
a koronavírus. A védekezés egyik 
nagyon fontos eleme az immun-
rendszer, aminek az erősítésére 
ilyenkor nagy hangsúlyt kell he-
lyezni. Tapasztalatai szerint erre a 
Béres csepp, valamint az A, D és 
E vitaminok megfelelő dózisban 
történő alkalmazása segít, C vi-
taminnal kiegészítve. A különféle 
vitaminkoncentrátumok szintén 
segítenek, de mégis legfonto-
sabbnak a higiéniai szabályok ma-
gas szintű alkalmazását jelöli meg.

Kovács D.

Most a koronavírus írja az orvosi protokollt 
Panaszok esetén a telefonos egyeztetés az első lépcsőfok 

Hazánkban tanuló két iráni diákon mutatták ki először 
a koronavírust, amit 2020. március 4-én jelentettek be 
hivatalosan az egészségügyi hatóságok. Ez az esetenként 
súlyos tüneteket produkáló fertőzés akkorra már jelen 
volt Európa több országában, ezért várható volt a Ma-
gyarországon történő megjelenése is. Amikor növekedni 
kezdett az igazolt betegszám, sorra születtek a biztonsági 
intézkedések a vírus robbanásszerű terjedésének meg-
előzésére. Sajószentpéter lakosságát hogyan érinti a ki-
alakult helyzet? Erről kérdeztük meg dr. Kacsándi Lász-
lót, a GYÓMI intézményvezetőjét.

„A GYÓMI-ban is számos korláto-
zó intézkedést kellett bevezetni” 

– mondja Kacsándi doktor úr

Az új koronavírus miatt kiala-
kult körülmények hatásai az 
élet szinte minden területén 

megmutatkoznak. Nemcsak az 
emberek napirendje változott 
meg jócskán, de a nyaralások, 

színházi előadások és az egyéb 
előre megtervezett programok 
közül is sok elmarad, vagy át-
tolódik az év második felére. 
Nincs ez másképp a Borsod-
Chem Zrt. gyerekeknek szóló 
rajzpályázatával sem. A vállalat 
Egészségvédelmi, Biztonság-
technikai és Környezetvédelmi 
Főosztálya (EBK) a 2020. évi 
kabalafigura megtervezésé-
re és rajzok készítésére hívta 
az óvodás és általános iskolás 
gyermekeket. A pályaművek 
beérkezési határideje eredeti-
leg március 31. volt, de a külön-
leges helyzetre való tekintettel 
a szervezők kitolták azt.

- Az EBK (Egészségvédelem, 
Biztonságtechnika, Környezet-
védelem) témakörben indított 
rajzpályázatunk jelenlegi for-
májában 2016 óta tart – mond-
ta el a Szentpéteri Krónikának 
Klinkó Zoltán, a Borsod Chem 
kommunikációs specialistája. 
- Kiemelt célja az EBK népsze-
rűsítése, valamint a társaság 
társadalmi felelősségvállalási 
szerepének erősítése.

A pályázatra olyan alkotáso-
kat várnak, amelyek kifejezik a 
vállalat értékrendjét, és hozzá-
járulnak ahhoz, hogy az EBK-is-
meretek bővítése mellett már 
kisgyermekkortól kezdve a he-
lyes gondolkodásmódot, visel-
kedést vizuálisan is fejlesszék.

Klinkó Zoltán beszélt arról is, 
hogy miért tartották szüksé-
gesnek a határidő kitolását. 
- A pályázatunkat minden év-
ben azonos időszakra írjuk ki, 
nem volt ez másként idén sem. 
Eredetileg az első negyedév vé-
géig (2020. március 31.) vártuk 
a pályaművek beérkezését, de 
a kialakult rendkívüli helyzet-
re, ezen belül a tanintézmé-
nyekben bevezetett tantermen 
kívüli digitális munkarendre 
való tekintettel a pályázat kiírói 
arról döntöttek, hogy 2020. jú-
nius 15-éig meghosszabbítják 
annak időtartamát. A beküldés 
módja is megváltozott: a pá-
lyaműveket elektronikus úton 
várják, fizikai postázás helyett.

A pályaműveket a kiíró 
EBK-szervezet vezetőiből és 
munkavállalóiból álló zsűri bí-
rálja el.

- Minden esztendőben öröm-
mel tölt el minket, hogy na-
gyon sok színvonalas munkát 
kapunk, és évről évre növekvő 
tendenciát mutat a beérkezett 
pályaművek száma – mondta 
Klinkó Zoltán, aki hozzáfűzte 
azt is, hogy öt korcsoportban 
hirdetik meg a pályázatot. - Az 
elmúlt évben közel 700 munkát 
kaptunk, idén eddig 180 rajz 
érkezett.

Bájer M.

Meghosszabbított határidővel várják a rajzokat

„Signum Aureum Universita-
tis” kitüntetés.
Ezen kívül a privát életben ko-
rábban borászkodtam. Szőlőt 
ugyan nem termeltem, de hoz-
záértő gazdáktól vásárolt jó 
minőségű termésből készítet-
tem bort saját felhasználásra. 
Sajnos az utóbbi évek alatt idő 
hiányában ezzel már felhagy-
tam, de nagyon szeretem a 

zenét, és szívesen motorozok, 
ha lehetőségem adódik rá. Ki-
sebb-nagyobb rendszeresség-
gel azért még a sport is mindig 
jelen van az életemben.

- Pályafutásának mi az üze-
nete a mai sajószentpéteri fia-
talok számára?

- Sajószentpéteren nagyon 
sok tehetséges ember él. A fia-

talok között is ott van biztosan 
a jövő tehetségeinek számos 
tagja. Mindenki a maga sike-
rének a kovácsa. Szorgalmas 
munkával, elkötelezettséggel 
és kitartással bárki képes lehet 
bármilyen pozíciót, feladat-
kört vagy karriert elérni. Egy 
dolog azért nagyon fontos. 
Soha ne feledjük, hogy honnan 
jöttünk, honnan származunk, 

és kik azok, akikért felelős-
séggel tartozunk. Ha tudunk, 
tegyünk értük! Tegyünk az em-
berkért, tegyünk a régióért és 
a közösségért!

- Köszönöm a beszélgetést, 
további munkájához és csalá-
di életéhez sok erőt, jó egész-
séget, sok sikert kívánok!

Kiss Barnabás

Június 15-éig küldhetik be a biztonságtechnikával, egész-
ség- és természetvédelemmel kapcsolatos alkotásaikat a 
gyerekek.

Figyelemfelkeltő plakát hirdeti a pályázat meghosszabbítását
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A kormány a munkaalapú tár-
sadalom építésére helyezi a 
hangsúlyt, aminek része az 
egészségügyi gondokkal küzdő, 
megváltozott munkaképességű 
emberek visszavezetése a mun-
ka világába. Ehhez nyújtanak 
támogatást és írnak ki évente 
foglalkoztatási pályázatokat, 
aminek révén Sajószentpéter is 
bekapcsolódik a folyamatba.
A részletekről a FŐNIX MMK 
Kft. ügyvezető igazgatójától 
érdeklődtünk. Dr. Csereklyei 
Dániel cégbemutatással kezd-
te a beszélgetést. Bejegyzésük 
1998-ban történt, és eleinte a 
MOL-nak végeztek irattározást 
és iratkezelést, majd a Nyug-
díjbiztosító Igazgatóságnak 
készítettek nyugdíjmegállapító 
programot. Már a Kézmű Non-
profit Kft. igazgatójaként talál-
kozott azzal a foglalkoztatási 
formával, ahol a megváltozott 
munkaképességű embereket 
vezetik vissza a munka világá-
ba. Egerben létesítettek egy 
papíripari céget, ott dobozokat 
és egyéb papíreszközöket haj-
togatnak méretre és ragaszta-

nak, de van a Főnixnek telep-
helye Nógrád, Borsod és Békés 
megyében is. A legnagyobb 
üzemük az egri, amely jelenleg 
106 főnek ad munkát, összes-
ségében pedig 550 dolgozójuk 
van, akiket napi négy órában 
foglalkoztatnak. Többségében 
papíripari tevékenységet vagy 
összeszerelő munkát végeznek, 
amelyek az ügyvezető szerint 
kiváló terápiás gyakorlatnak 
számítanak. Az esetleg évekig 
otthonülő, reményét veszített 
emberek újra közösségbe ke-
rülnek, a szalagrendszerű mun-
kafázisok egymásra utaltsága 
segíti őket az együttműködés 
újratanulásában. Kimozdulnak 
a magányból, a tespedtségből, 
új rendszer, kötelezettség és 
egy lehetőség is jelenik meg 
az életükben, és ismét lesz-
nek céljaik. Mindez komoly 
mentális változást jelent, amit 
egy idő után követhet akár a 
nyolcórás munkában történő 
elhelyezkedés is.
Dr. Csereklyei Dániel a sajó-
szentpéteri részlegükről el-
mondta, hogy sícipőket fognak 

összeszerelni a közel 200 millió 
forintos beruházás révén, ami 
egyébként mérföldkő a cég 
életében, hiszen ez lesz az első 
új építésű üzemcsarnokuk. A 
Nordica nevű olasz cég meg-
határozó résztvevő a sícipők vi-
lágpiacán, éves szinten egymil-
lió párat gyártanak. Hazánkban 
nem biztos, hogy közismert, 
hiszen nincsenek komoly spor-
tolásra alkalmas hegyeink, és 
hosszú évek óta igazi tél sincs 
errefelé. A termék alkatré-
szeit Olaszországból kapják, 
illetve Nagykállóban gyártják, 
és szállítják majd az üzembe 
összeszerelésre. A márkás sí-
bakancsok elkészítése komoly 
technológiai fegyelmet és pre-
cíz munkát igényel, mert az el-
várt kiváló minőséget csak így 
lehet teljesíteni.
Jelenleg Miskolcon már zajlik 
a munkavállalók betanítása, 
ők települnek át Sajószent-
péterre, ha elkészül az üzem, 
és meglesznek a működéshez 
szükséges engedélyek. A kö-
zeljövőben és az ősz folyamán 
a cég nyílt napot tart az érdek-
lődőknek, hiszen folyamatosan 
várják a munkára jelentkező 
megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalókat, és ott 
tájékoztatják őket a lehető-
ségekről. Ugyancsak szívesen 

fogadják a dr. Csiba László in-
tézet szenvedélybeteg lakóit 
is, akik náluk munkaterápián 
eshetnek át, és ezáltal pozitív 
irányban változhat az életük. 
Az ügyvezető hozzátette, napi 
2X4 órában 25-25 fővel indítják 
a gyártást, és a legalkalmasabb 
embereket fogják kiválogatni. 
Az érdeklődés már elkezdő-
dött, mert elég sokan dolgozni 
akarnak a megváltozott mun-
kaképességűek közül. A cél 
egyébként a száz fős foglalkoz-
tatás elérése. A felmérések azt 
mutatják, hogy a 45-55 év kö-
zötti korosztály tagjai vannak 
többségben úgy a férfiak, mint 
a nők körében, így főként őket 
látnák szívesen a gyártószalag 
mellett – tette hozzá dr. Cse-
reklyei Dániel.
Nem kerülhető ki jelen helyzet-
ben a koronavírus által előidé-
zett helyzet sem, ahol nem java-
solt közösségbe menni, ám erre 
is megnyugtató választ kaptunk. 
A dolgozók számára biztosítva 
lesz a megfelelő távolságtartás, 
és ahol szükséges, biztonsági 
elválasztó falak is épülnek.
Aki kedvet kapott, és kipróbálná 
magát a sícipő-összeszerelés-
ben, az a 06-20-466-4471-es 
telefonszámon tud jelentkezni a 
Főnix MMK Kft.-nél.

Kovács D.

Sícipőgyár épül Sajószentpéteren
Megváltozott munkaképességűek kapnak esélyt a foglalkoztatásra 

Az eddigi erőfeszítések nem hoztak eredményt, de ma 
már bátran kijelenthető, hogy új munkahelyek létesül-
nek városunkban. A FŐNIX MMK Nonprofit és Közhasznú 
Kft. közel száz fő foglalkoztatására alkalmas üzemcsar-
nokot épít az Ady Endre utcában, ahol május 4-én elkez-
dődik a próbaüzem.

Itt még csak az épület alapozását végzik a szakemberek Itt pedig már áll a kész csarnok
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Vízszintes: 1. A Területi Szociális Központ előtti új kö-
zösségi park neve. 10. Áruba bocsátás. 11. Fa, ango-
lul. 12. Afrikai ország, fővárosa Niamey. 13. … Carrere 
(amerikai színésznő). 14. Huszonnégy órás (pl.: kirándu-
lás). 16. A platina vegyjele. 17. Oda: rabbi héber nyelven, 
vissza: seben keletkező réteg. 18. Részesül. 19. Tejipari 
termék. 20. Veri az eső. 22. Schatzl … (az FTC válogatott 
kézilabdázója). 24. Jelszó, jelmondat. 26. Menyasszony. 
27. Nógrád megyei község. 28. Éghajlat. 30. A tengervíz 
ihatóvá tétele. 

Függőleges: 1. Tábornok. 2. Sportklubot elhagyó. 3. El-
lenőrzés a kórteremben (és egy filmdráma címe is). 4. 
Martin … (Jack London regénye). 5. A tetejére pakol. 
6. Kerti munkát végez. 7. Orvosi kifejezések végződése: 
gyulladás. 8. Időmérő szerkezet. 9. Kicsinyítő képző. 13. 
Népiesen: sánta, a szlengben: buta, ügyetlen. 15. Nem 
áramlik (pl.: vér), nem fejlődik. 16. Közép-Amerika leg-
délebbi állama (spanyol írásmóddal). 19. Virágzik, dísze-
leg. 21. Horvát pénznem. 23. Salvador … (spanyol-kata-
lán festő) 25. A Nyír Lift (ipari vállalkozás) rövid neve. 
28. Kalauz nélküli (járat). 29. Az arzén vegyjele.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe 
nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 
2020. május 30-áig. A helyes beküldők között egy 5000 
Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televí-
zió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. 
E-mail: sajotv@gmail.com. December havi rejtvényünk 
helyes megfejtése: „Angyal Bandihoz”. Köszönjük Olva-
sóink aktivitását! A február 4-én megtartott sorsoláson 
Oláh Andrásnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! 
A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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