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Címlapsztori

Jelesre vizsgázott a Glass Park
A nyílt hétvége után ki lehet jelenteni, hogy új multi-
funkcionális élményközponttal gazdagodott a város, ami 
nemcsak az extrém sportok kedvelőinek biztosít remek 
szórakozási lehetőségeket.

Az üveg szó hallatán sok dolog 
juthat eszünkbe: Hamupipőke 
varázslatos cipellője, a kiüté-
ses vereségeket halmozó bok-
szolóknál az üvegáll kifejezés, 
ami az ütésállóság hiányára 
utal, vagy a híres Üveghegy, 
ami a mesevilág topográfiájá-
ban valahol Bergengócián túl, 
de még az Óperenciás-tenge-
ren innen áll. Sajószentpéte-
ren az üvegnek azonban más 
jelentése van. Egyszerre, szi-
lánkokként foglalja magába 
a múltat, és mutat a jövőbe. 
Ennek megfelelően mindkét 
idősík hírnöke lett a régi üvegy-
gyári lerakó helyén épült Glass 
Park. A barnamezős ipari terü-
let rehabilitálásával lehetősé-
ge nyílt a városnak, hogy egy 
olyan modern, innovatív és hi-
ánypótló létesítményt hozzon 
létre, ami megfelel a mai kor 
elvárásainak. A Glass Park au-

gusztus utolsó hétvégéjén nyílt 
napot tartott, ahol a látoga-
tók megtapasztalhatták, hogy 
valójában mennyire sokrétű 
ez a hely: rengeteg interaktív 
esemény, egészségügyi szűrő-

vizsgálat, sportverseny, bemu-
tató és koncert kapott helyet 
a programfüzetben, mindeze-
ket pedig ingyenesen lehetett 
látogatni.
A nyílt hétvége közös szervezés 
eredménye volt: a Sajószent-
péteri Művelődési és Sport-

központ valamint az Univer-
sity Sportmarketing Kft. fogott 
össze annak érdekében, hogy 
a város lakosságával is megis-
mertessen minél több innova-
tív sportágat, ezeket elérhető-
vé tegye az itt lakó fiatalok és 
idősek számára.

- A közösségi sport szeretetével 
közelebb hozzuk egymáshoz 
a generációkat, a társadalmi 
különbségek eltüntethetők az 
ingyenesen, helyben elérhető 
extrém sportokkal – fogalmaz-
ta meg hitvallását az esemény 

kapcsán az University Sport-
marketing Kft., akik a park 
tervezett infrastruktúrájának 
kihasználásával szeretnék to-
vább színesíteni Sajószentpé-
ter lakosságának közösségi és 
sportéletét. Többek között a 

BMX, roller, gördeszka és gör-
korcsolya szakágakra hívták fel 
a figyelmet a hétvége során.
Szombaton és vasárnap 10 és 
18 óra között várta látogatóit a 
Glass Park. Az első nap a Ska-
teparkban gördeszkaversenyt 
rendeztek, míg a multifunkciós 
pálya mellett a dartstábláknál 
és a csocsóasztaloknál mérhet-
ték össze az erejüket a neve-
zők. A színpad közelében Szabó 
István mesterszakács tartott 
kóstoltatással egybekötött fő-
zési bemutatót. Az Én Magam 
Kft. képviseletében Juhász 
Annamária tartott előadást a 
mentális egészség védelméről. 
Az óvodáskorúaknak kreatív és 
sportfoglalkozást szerveztek: 
az óvónénik az akadálypályánál 
közös mozgásra és kézműves-
kedésre invitálták a legkiseb-
beket. Délelőtt dr. Kelemen 
István nőgyógyászati felvilágo-
sítást tartott, emellett gerinc-
torna, extrém falfestés és újra-
élesztési bemutató is szerepelt 
a programok között, valamint 
Nagy Géza, a Sajószentpéteri 
Rendőrőrs munkatársa is be-
szélt a gyermekdrogozás ve-
szélyeiről. A szombati napon a 
legnagyobb érdeklődést mégis 
az esti program övezte: Kasza 
Tibi műsora volt a záróakkord 

a „jólhangolt” rendezvény első 
felvonásában.
A vasárnap is eseménydúsra si-
keredett. A mindkét nap prog-
ramjai közt szereplő elemek 
mellett roller- és BMX-verse-
nyek, gymstick-, kosárlabda-, 
streetball- és Air Track-bemu-
tatók várták a látogatókat. 
A mozgás szerelmeseit Gór 
Mária invitálta közös tornára. 
Délután a Fanatic Jump for-
máció tartott látványos tram-
bulinbemutatót a multifunk-
ciós pályán. Természetesen a 
zárókoncert sem maradt el: a 
miskolci Sky Fanatic együttes 
reggae és ska műfajokat ve-
gyítő örömzenével fűszerez-
te a napot.
Bár a nyílt nap véget ért a díjá-
tadók után, az University Sport-
marketing Kft. szeptember ele-
jétől rendszeres képzéseket is 
indít, ahol a résztvevők játé-
kos formában ismerkedhetnek 
meg a programozás alapjaival, 
vagy épp művészi alkotásokat 
készíthetnek LEGO-ból. A kép-
zésen a szervezők a matemati-
kai és logikai feladatok játékos 
megoldására és a hétről hétre 
mérhető egyéni fejlődésre he-
lyezik majd a hangsúlyt.

Bájer M.

Trambulinbemutató és közös edzés Fodor Nikoletta Diánával

A szombati napot Kasza Tibi koncertje zártaKóstolással egybekötött főzési 
bemutató Szabó István 

mesterszakáccsal

Hajmeresztő mutatványokat láthatott a közönség 
a SkateparkbanA szegedi Flip Unit Team ismét hozta a formáját

A kétnapos rendezvény utolsó felvonásaként a Sky Fanatic 
lépett színpadra
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Munkahelyteremtő beruházást adtak át Sajószentpéteren

A Házelnök vágta át a nemzetiszínű szalagot
2020. július 10-én, pénteken 10.30-kor ünnepélyes ke-
retek között adta át a Főnix Megváltozott Munkaképes-
ségű Nonprofit Kft. 500 négyzetméteres, mintegy 100 
főt foglalkoztató, 185 millió forint értékű új üzemcsar-
nokát, amelyben prémium minőségű sportszert, Nordica 
síbakancsot gyártanak.

A városi rang visszaszerzése 
utáni három évtized Sajószent-
péter életében sajnos inkább 
a munkahelyek megszűnésé-
ről szólt. Az ipari kisvárossá 
fejlődött településen az üveg-
gyár szégyenteljes bezárásával 
minden számottevő létszámot 
foglalkoztató vállalkozás meg-
szűnt. Az önkormányzat tulaj-
donában lévő területek szűkös-
sége miatt a képviselő-testület 
minden, az egykori ipari infra-
struktúrára épülő beruházást 
lelkesen támogatott. A hatal-
mas, már-már a város létét 
fenyegető munkanélküliség 
felszámolására született is né-

hány biztatónak induló kísérlet, 
de a végén mind hamvába holt. 
Ez mindenkit megtanított arra, 
hogy akár egyetlen új munka-
helyet is meg kell becsülnünk. 
A pénteki ünnepélyes át-
adáson a vendéglátó iTEAM 
Holding Zrt. nevében dr. Gu-
lyás-Kovács Gergely elnök kö-
szöntötte a megjelenteket és 
az üzem dolgozóit, majd dr. 
Faragó Péter polgármester üd-
vözlő beszédében méltatta e 
számunkra különleges napot. 
Mint kiemelte, jelentőségé-
ben a mai átadás azért kerül 
a korábbi beruházásaink rang-
sorának élére, mert ezzel a 

munkahelyek megszűnésével 
nehéz helyzetbe került térség 
munkavállalói között is a meg-
változott munkaképességűek 
számára tudunk esélyt terem-
teni értékteremtő munka vég-
zéséhez. Reményét fejezte ki, 
hogy ez a sor folytatódni fog, 
és a már benyújtottak között 
szereplő, ipari célú pályázat 
szintén pozitív elbírálásban ré-
szesül. A mostani üzem bővíté-
sének lehetőségéről pedig már 

most elkezdődött a közös gon-
dolkodás. Hasonló módon más 
vállalkozások számára is igye-
keznek megteremteni a felté-
teleket, hiszen munkahelyet 
igazából ők tudnak létrehozni.
Demeter Zoltán országgyűlé-
si képviselő örömét fejezte ki, 
hogy részese lehetett ennek 
a folyamatnak, amely által 
szűkebb pátriánkban megva-
lósulhatott egy ritka üzem, 
ahol valóban világpiacra ter-

melhetnek olyan emberek, 
akik valamilyen hátránnyal élik 
életüket. Majd hosszasan mél-
tatta a kormány gazdaságpoli-
tikáját, annak eredményeit. Őt 
követően Francesco Bassi,  a 
Tecnica Ungheria Kft. ügy-
vezető igazgatója, a Nordica 
brand képviselője ismertette 
röviden a sportszergyártó cég 
történetét.
Kövér László, az Országgyű-
lés elnöke üzemavató ünnepi 

beszédében kiemelte az ér-
tékteremtő munka fontossá-
gát mind az egyének, mind a 
társadalom vonatkozásában. 
Ehhez szerinte három dolog 
megléte szükséges: munka-
képesség, munkakészség és 
munkahely. Akinek van mun-
kakészsége, de nincs teljes 
munkaképessége, annak ilyen 
üzemek létrehozásával, közö-
sen tudnak segíteni. Ehhez sa-
ját előítéleteinket kell először 
felszámolnunk. Az ünnepélyes 
átadás zárásaként a történelmi 
egyházak képviselői kértek ál-
dást a megszentelt üzemre és 
minden dolgozójára. A Sajó TV 
kamerái előtt Giuseppe Nino-
na, a Kft. olasz származású ke-
reskedelmi vezetője elmondta, 
az üzem jelenleg 70 alkalma-
zottal, két (4 órás) műszakban 
250 pár síbakancs gyártására 
alkalmas, amelyet a betanulás 
után három műszakra és 700 
párra szeretnének felfuttatni. 
A lehetőség tehát adott, azok 
a sajószentpéteri megváltozott 
munkaképességű emberek, 
akik ezt szeretnék kihasználni 
és képesek is rá, tegyenek egy 
próbát. Jelentkezzenek, és né-
hány hónap betanulás után ta-
lán megváltozhat, új értelmet 
nyerhet az életük!

Kiss B.

A nemzetiszínű szalag átvágásának pillanatai

Dr. Csereklyei Dániel, a Főnix MMK Kft. ügyvezetője a síbakancs gyártási folyamatáról 
tájékoztatja a Házelnököt

A műanyag sorját egy gép segítségével távolítják el a termékről Katonás rendben sorakoznak a futószalagon a sícipők

Városunk polgármestere köszönti Kövér Lászlót
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Olvasótáborral növelték az olvasók fogyatkozó táborát 

Kézműves és mesefoglalkozásokkal telt a könyvtári program
Hirtelen jött ötlettől vezérelve szerveztek idén olvasótá-
bort a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Vá-
rosi Könyvtár szakemberei. A gyermekek részére készült 
programokat elektronikus felületeken hirdették meg, 
amelyre 14 tanuló jelentkezett, közülük 13-an alsó tago-
zatosak voltak.

A résztvevők a játékos foglalko-
zások mellett megismerkedhet-
tek a könyvtár működésével, 
de ellátogattak Sajószentpéter 
nevezetes épületeihez is. A 
szülők pozitív visszajelzése a 
bizonyíték arra, hogy sikeres 
volt a szervezés. Stoycheva Éva 
könyvtáros elmondta, hogy 
kissé félve próbálkoztak az idei 
olvasótábor létrehozásával. 
Mivel az intézményük nem tu-
dott anyagi forrásokat szerezni, 
mint az elmúlt évben, amikor 

egy nagy pályázat részeként 
tartották meg ugyanezt az ese-
ményt, ezért most a szülőknek 
is a zsebükbe kellett nyúlniuk, 
ha beíratták gyermeküket. Ez 
napi 1200 forint hozzájárulást 
jelentett, amiből anyagokat 
szereztek be a kézműves fog-
lalkozásokhoz, illetve fizettek 
egy jelképes összeget a külsős 
segítőknek, a megyei könyv-
tárból érkező előadóknak vagy 
az arcfestőnek. Ennek ellené-
re 14-en gondolták úgy, hogy 

hasznosan töltenek el öt napot 
a könyvtár falai között. Menet 
közben sikerült megszervezni, 
hogy a gyermekek meleg ebé-
det is kapjanak, ami tovább 
javította a hangulatot. A foglal-
kozások között volt mesevonat, 
a papírszínházban pedig ismert 
meséket dolgoztak fel a gyere-
kek bevonásával. A játszóhá-
zi foglalkozások a kreativitás 
erősítését szolgálták, akárcsak 
a kézműves foglalkozások. A 
délelőtti programok között 
megismertették a tábor lakóit 
a könyvtárral, de szerveztek 
részükre játékos vetélkedőket 
is, ami már a sulivárással volt 
kapcsolatos. Ellátogattak a 
Glass Parkba, valamint a Kál-

vin térre is, amelynek neveze-
tes épületeit nagyvonalakban 
bemutatták a gyermekeknek. 
Végezetül szellemi vetélkedők-
kel zárult az olvasótábor. A leg-
több gyermek a Kossuth Lajos 
Általános Iskolából érkezett, 
néhányan pedig a Hunyadiból 
vettek részt a programokon. 
Stoycheva Éva hozzátette, 
hogy a foglalkozások mellett a 
közösség erősítését is szolgálta 
az ominózus hét, hiszen osz-
tály- és iskolatársak kerültek 
közelebb egymáshoz, ám a leg-
fontosabb cél mégis a könyvek 
olvasásának megszerettetése 
volt. Ez utóbbi egy tényleg ne-
mes szándék, mert az elmúlt 
évtizedekben az emberek na-

gyon is érezhetően fordultak 
el az egykor még feledhetetlen 
élményt jelentő regények olva-
sásától. Emiatt megcsappant a 
könyvtári tagok száma, és ez 

a tendencia sajnálatos módon 
nem csökken. A könyvtáros hét 
éve dolgozik a városi könyvtár-
ban, és azt tapasztalja, hogy 
van egy mag, akik kitartóan 

látogatják az intézményt, ám 
nagyon kevés az új érdeklődő. 
A népszerűsítést célzó progra-
mok, rendezvények sem érik el 
a kívánt célt, mert nincs rájuk 

érdeklődő. Mindennek ellené-
re évente történik állomány-
gyarapítás, 300-340 új könyv 
kerül a polcokra a meglévő 
mintegy 38 ezer könyv és do-
kumentum mellé. Tapasztala-
tai szerint amelyik szülő szeret 
olvasni, magával viszi a könyv-
tárba a gyermekét, és ők jelen-
tik az olvasók táborának némi 
utánpótlását. Sajnálja viszont, 
hogy az általános és középis-
kolásokat nehéz rávenni az ol-
vasásra, hiszen az időigényes. 
Kötelező olvasmányaikat is az 
elektronikus média segítsé-
gével igyekeznek megismerni, 
ahol csupán egy összefogla-
lóval találkozhatnak, és így ki-
marad az életükből az olvasás 
igazi élménye.
Végezetül szóba került a városi 
könyvtár története is, amiről 
könyvet lehetne írni. Stoyche-
va Éva találkozott már olyan 
írással, amelyben az 1890-es 
évekre teszik az első sajószent-
péteri könyvtár megalakítását. 
Sajnos, kevés a korabeli doku-
mentum, amelyek alapján hite-
les képet lehetne adni az intéz-
mény múltjáról.

K.I.

Interaktív papírszínház a nyári olvasótáborban

Kissné Balla Ilona segítségével a papírfonás rejtelmeivel is megismerkedtek a gyerekek

Az arc- és testfestés is népszerű eleme volt a tábornak Gyöngyfűzés előre megtervezett munkafolyamat szerint
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Kilátó épül a Pipiske-dombon

A „Pitypalatty-völgy turisztika fejlesztése” című pályázat 
keretében öt településen, köztük Sajószentpéteren is je-
lentős fejlesztések zajlanak. A részletekről településünk 
polgármestere, dr. Faragó Péter nyilatkozott lapunknak. 

Az Ibolyatelepen élők régi igénye válik valóra 
Zajlik a szennyvízhálózat rekonstrukciója

Az Ibolyatelep ikerházai és társasháztömbjei a hatvanas 
években épültek és az akkori kor modern infrastruktú-
rájával (víz-és szennyvízhálózat, gáz-és villanyvezeték, 
jó minőségű út és járda) voltak ellátva. A kertvárosi kör-
nyezetben lehetőség volt a munka utáni nyugodt pihe-
nésre, szórakozásra. Sajnos az idő múlásával az egykori 
modern közművek elavultak, korszerűsítésre várnak.

A turisztikai projekt keretén 
belül a Majális park újraértel-
mezésére és kapcsolati rend-
szerének kialakítására kerül 
sor, több helyszínen. A pro-
jekt egyik elemeként a Pipis-
ke-dombon egy 15 méter ma-
gas kilátó építése valósul meg. 
Itt kell megjegyezni, hogy az év 
jelentős részén ez a kilátó mint 
turisztikai célpont lesz fontos 

eleme a Pitypalatty-völgynek, 
míg rendezvények idején egy-
fajta rálátást biztosít a történé-
sekre, így született meg a kilá-
tóhoz kapcsolt híd gondolata, 
amely a völgy felé fordul, lábai 
pedig a rézsűre támaszkodnak. 
Kiemelt szempont volt, hogy a 
kilátó egyben egyfajta jel is le-
gyen, amely a város felé fordul, 
s méretével és magasságával 
szinte mindenhonnan látható 
lesz. Szándékaink szerint a vi-
zuális élményt tovább fokozza 
majd a kilátó esti világítása, 
mivel a színei egységet képez-
nek a város színeivel. Ugyan-
csak ezen projekt keretében 
az önkormányzati pince felújí-
tására is sor kerül. Egykor rész-
letes összeírások készültek, 
feltüntetve a szőlőhegyi birto-
kosokat a szőlők nagyságával 
együtt. Az összeírások szerint 
egyértelmű, hogy a legfonto-
sabb vagyon, bevételi forrás, 
munkaalkalom (a városi lako-
soknak és a vidékieknek) egya-
ránt a szőlőből volt. A nemesek 
és nem nemesek egyaránt fog-
lalkoztak szőlőtermesztéssel, 

és olyan kiváló bort termeltek, 
hogy azt jó áron el tudták adni. 
Bél Mátyás, a neves 18. századi 
történelem- és földrajztudós is 
megemlíti a város nagy kiter-
jedésű és egyedülálló borokat 
termő szőlőhegyeit, valamint a 
bor eladásának könnyű voltát. 
A szőlőművelés fontosságát, 
a lakosok életében betöltött 
kiemelkedő szerepét bizonyít-
ja, hogy a város, amikor 1743-
ban megalkotta statútumát 
(helyhatósági rendelet), külön 
hegyi szabályozást is készített, 
amelyben a szőlőhegyen és 
szőlőheggyel való élés normá-
it fektette le, s a normaszegők 
büntetését helyezte kilátásba. 
Az önkormányzati pince felújí-
tása ezt a hagyományt hivatott 
bemutatni a kihelyezett infor-
mációs falakkal és a felújított 
pinceággal. A pályázat harma-
dik elemeként egy 600 méter 
hosszú tanösvény (Fűzfa tan-
ösvény) is létrejön, melynek 
nyomvonalán 6 információs 

tábla és 1 szelfipont elhelyezé-
se szerepel a tervekben. A tan-
ösvény elsősorban biológiai te-
matikájú. A 6 információs tábla 
6 különböző témát ölel fel és 
mindegyik játékosan informál, 
hogy a gyermekektől kezdve 
a kamaszokon át a felnőttekig 
mindenki számára érdekes le-
gyen. Szintén ehhez a projekt-
hez kapcsolódva a Bükkalja 
utca, Nyögő-patak és Harica 
utca által határolt, nagymé-
retű zöldfelület északi részén 
kialakításra kerül egy úgyne-
vezett motorikpark is, amely 
az egyensúlyi érzéket fejlesztő, 
valamint különböző mászóesz-
közök telepítésével jön létre. 
A 9 eszközből álló park a helyi-
ek számára egy új, más típusú 
mozgásformát felkínáló élet-
tér, a Pitypalatty-völgy turiszti-
kai fejlesztésébe bekapcsolód-
va pedig a völgyben visszatérő 
elemként előforduló „élmény-
füzér” egyik megállója lesz. 

Az itt élők számára évek óta a leg-
nagyobb problémát a szenny-
vízhálózat okozza. Sokan 
tapasztalták már, milyen kelle-
metlen érzés, amikor egy ház 
tulajdonosa hazaérve benyit az 
otthonába és nap mint nap azt 
tapasztalja, hogy elviselhetet-
len bűz, csatornaszag (esetleg 
nem csupán a szag) csapja meg 
az orrát. Az esetek többségé-
ben ezt a hibát a tulajdonos 
megfelelő szakember segítsé-
gével el tudja hárítani. Azon-
ban az Ibolyatelepen élőknek 
évek óta szembesülni kell a 
kellemetlen szaggal, olykor a 
szaghatást kiváltó folyadékkal, 
az év minden szakában. Gon-
doljunk csak bele, mennyire 
kellemetlenül érezzük magun-
kat, amikor Sajóecsegen meg-
bontják a trágyalerakót, pe-
dig az csak egy-két hétig tart. 
Szellőztetni, sétálni szeretnénk 
vagy beszélgetni a szomszéd-

dal, szeretnénk a gyerekeket 
kiengedni az udvarra játsza-
ni, kertészkednénk egy kicsit, 
meghívnánk a barátainkat egy 
szalonnasütésre, de mind-
ezt nem tehetjük, mert a bűz 
mindentől elveszi a kedvünk. 
A kellemetlen szag azoknak az 
orrát is megcsapja, akik láto-
gatóba érkeznek rokonokhoz 
vagy barátokhoz. Végre fellé-
legezhetnek az itt élők, mert 
a beruházó Sajószentpéter Vá-
rosi Önkormányzat, a tervező 
ÉRV Zrt, valamint a kivitelező, 
DUKTIL Kft. jóvoltából elindult 
az Ibolyatelep elavult szenny-
vízhálózatának rekonstrukció-
ja. A beruházás költsége nettó 
55.863.340.-Ft. A beruházási 
költség nagy részét Sajószent-
péter Városi Önkormányzat 
saját forrásból (kommunális 
adó) biztosítja, de a beruházást 
támogatja a BORSOCHEM Zrt. 
és az ÉRV Zrt. is. A munkála-

tok 2020.07.14-én kezdődtek, 
a befejezés tervezett időpont-
ja pedig 2020.11.11-e. A re-
konstrukció elkészülte után az 
ibolyatelepi szennyvíztisztító 
telep üzemen kívül helyezhető 
lesz, az itt keletkező szenny-
víz ugyanis (egy átemelőn 
keresztül) a Katona József úti 
szennyvízcsatornába fog jutni. 

A beruházás főbb műszaki pa-
raméterei:

- elkészül 580 fm DN 200 
KG-PVC gravitációs gerincve-
zeték,

- 300 fm DN 160 KG-PVC 
gravitációs gerincvezeték,

- 110 fm DN 90 KPE nyo-
mott vezeték, amely keresztezi 
a vasútvonalat,

- 1 db vasbeton átemelő 
akna, 2 db szivattyúval,

- 7 db házi bekötést kell 
szintbe állítani, a többi kis át-
alakítással megmarad.
A beruházás megvalósításával 
az Ibolyatelepen élők egyik 
legsúlyosabb, évek óta húzó-
dó problémája oldódik meg, 
méghozzá végérvényesen. 
Igaz, amíg a munkálatok zajla-
nak, némi kellemetlenséggel 
kell számolniuk az ott élőknek, 
azonban ez eltörpül ahhoz ké-
pest, mennyire megváltozik 
majd a komfortérzetük az alap-
jaiban megújított szennyvízhá-
lózat átadását követően.

Románné 

A gerincvezeték nyomvonala a járda és az úttest között húzódik

Az Ibolyatelepen jelenleg még kaotikus a látvány, azonban bő két hónap múlva mindez már csak 
múltidő leszA kilátóval szemben egy új színpad is épül

Ha elkészül, 15 méter magas lesz a kilátó

„Alapjaiban megváltozik majd 
a Majális park hangulata” – 

mondja polgármester úr
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KÖZÉLETKÖZÉLET
Helyzetjelentés

Hol tart a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása 
Sajószentpéteren?

Az Európai Unió támogatásával a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program lehetőséget biztosított 
közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítására. A 
TOP pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében 
Sajószentpéter városában 2016. május 26-án megala-
kult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és 
Városfejlesztő Helyi Közösség elnevezésű akciócsoport, 
és elkészült a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia. A 
megfogalmazott célok megvalósításához 250 millió Ft 
támogatási keretösszeget ítélt meg az Irányító Hatóság 
a Sajószentpéteren működő intézmények, vállalkozások, 
civil szervezetek és az önkormányzat számára pályáza-
ti forrásként és a munkaszervezet működtetésére.  A 
Pátria Akciócsoport a helyi stratégiában 3 beavatkozási 
területet fogalmazott meg, melyekre 3 helyi pályázati 
felhívást tett közzé.

Az I. helyi felhívásra benyúj-
tott pályázat eredményeként 
egy olyan infrastrukturális köz-
ponti beruházást, úgynevezett 
kulcsprojektet kellett megvaló-
sítani, melyhez a későbbiekben 
szervezett közösségi, kulturális 
programok szervesen kapcso-
lódhatnak. A Sajószentpéter 
Városi Önkormányzat által 
benyújtott pályázat egy több-

funkciós közösségi tér létre-
hozására irányult Sajószentpé-
teren, egy szabadtéri színpad 
kialakításával a művelődési 
központ udvarán. A projekt 
85.000.000 Ft vissza nem té-
rítendő támogatásban része-
sült. A beruházás megvalósult, 
és több sikeres rendezvény 
színhelye volt a 2019. augusz-
tus 20-án történt átadása óta 

eltelt időszakban. A kulcspro-
jekt a Fejlesztési Stratégiában 
megfogalmazott célkitűzések 
szerint valósult meg, ezért igazi 
sikerprojektként értékelhető: 
egy multifunkcionális kulturá-
lis és szabadidős, közkedvelt 
szabadtéri helyszín jött létre, 
amely a már meglévő funkci-
ókhoz szorosan illeszkedik, és 
a művelődési központtal integ-
ráns egységet alkot.
A II. helyi felhívás közösségi 
terek fejlesztésére irányult 
Sajószentpéteren, melyen a 
megpályázható keretösszeg 
44.166.667 Ft volt. A felhívásra 
6 pályázat érkezett. A támo-
gatást elnyert projektek által 
érintett területeken megvaló-
sult a közösségi terek bővítése, 
új funkciók ellátásához szüksé-

ges feltételek megteremtése. 
Ennek keretében megújult az 
MSK területén a futópálya, a 
Rendezvények Házának nagy-
terme, a könyvtár számító-
gépparkja és a Semmelweis 
parkban a játszótér. A Sajó Te-
levíziónál Digitális labor került 
kialakításra, a Bányai Refor-
mátus Egyházközség és a Sajó-
szentpéteri Görögkatolikus Pa-
rókia pedig a közösségi tereit 
fejlesztette, bővítette. A meg-
valósult fejlesztések elemei tá-
mogatják a civil szervezetek, az 
intézmények, az egyházak te-
vékenységét, valamint bővítik 
a közösségi, közéleti, családi, 
szabadidős és társasági élethez 
tartozó tradicionális és újszerű 
események megvalósításának 
lehetőségét.

A III. helyi felhívás célja közös-
ségi rendezvények támogatása 
Sajószentpéteren, a megpá-
lyázható keretösszeg pedig 
összesen 83.333.333 Ft volt. A 
felhívásra 15 pályázat érkezett.  
A támogatást nyert programok 
jelentős mértékben gazdagí-
tották Sajószentpéteren a kö-
zösségi rendezvények körét, 
valamint lehetővé tették hely-
történeti kiadványok megje-
lentetését. A támogatásoknak 
köszönhetően valósultak meg 
a 30 éves város jubileumi ren-
dezvényei, bővült a különböző 
gyermekrendezvények köre, 
pl. nyári táborok, rajzverse-
nyek, kézműves foglalkozások 
szervezésével. A helyi progra-
mok keretében, a támogatások 
segítségével a különböző, ha-

gyományos, visszatérő nagy-
rendezvények, mint a Város-
napok, Testvérvárosi találkozó, 
Színházi esték, Sportnap sokkal 
gazdagabb programkínála-
tot tudott biztosítani az előző 
évekhez képest. A támogatott 
tevékenységek olyan progra-
mokat tartalmaztak, melyek 
segítik a közösség összetarto-
zásának erősítését, közvetítik 
a helyi értékeket a helyi lakos-
ság vagy a településre érkezők 
részére, valamint a hagyomá-
nyok ápolását, segítik a rend-
szeresen megrendezésre kerü-
lő események megújítását is.
A támogatást kapott projektek 
megvalósításának végső dátu-
ma 2021. június 30.

Nébliné Babik Katalin

Új közösségi térként funkcionál az MSK szabadtéri színpada

A 30 éves város jubileumi záró rendezvényén az üvegfúvó szob-
rot is megelevenítette a lézersugár

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

A Sajó TV digitális laborja a Rendezvények Házában

Rendkívül jól sikerült a tavalyi sportnap. Itt éppen a birkózók bontogatják szárnyaikat
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(S)PORTRÉ(S)PORTRÉ
Akit a benzin gőze megcsapott

(S)portré: ifj. Bukulya István, raliversenyző
Az autók elterjedésével szinte egy időben (a világon a XX. 
század első éveiben, nálunk a 20-as években) megjelent 
az emberek autóval való versengési vágya is. A nézők kö-
rében egyre népszerűbbekké váltak az autóversenyek, 
különösen a rally, amely több lett, mint sport. Életforma. 
Versenyzőknek, szurkolóknak egyaránt. Annak ellenére 
is, hogy az idővel versenyeznek, amely szemmel nem 
követhető. Az előttük elszáguldó autókat is szinte csak 
pillanatokig, a bennük ülőket csak a látványos prológon 
lehet valamennyire felismerni. Kimerevített pillanat-
képünkkel ismerjünk meg közülük egyet, aki nemcsak 
közéjük, hanem közénk is tartozik: a sajószentpéteri ifj. 
Bukulya Istvánt.  

Az először 1974-ben kiírt ma-
gyar rallybajnokság 2010-től 
hét különböző fordulóból áll. 
Általában közúton vagy ma-
gánutakon rendezik forgalmi 
engedéllyel rendelkező, mó-
dosított sorozatgyártású vagy 
speciálisan épített versenya-
utók számára. Az autók telje-
sítményének különbözősége 
miatt géposztályokra és eze-
ken belül is csoportokra írnak 
ki versenyeket, aszerint, hogy 
a sorozatgyártású autóhoz 
képest milyen módosítások 
engedélyezettek. A versenyen 
való induláshoz szükséges egy 
(a hatályban lévő szabályoknak 
megfelelő, biztonságos) autó, 
versenyzői vizsga, versenyzői 
licensz, jogosítvány, előírás 
szerinti védőöltözék és persze 

minél több anyagi forrás. A 
sportág fénykorát itthon a 70-
es, 80-as években élte, legis-
mertebb és legsikeresebb ver-
senyzője Ferjáncz Attila volt.
Mai futamain - ha nem is 
őhozzá mérhető szinten (és 
lehetőségekkel) –sajószentpé-
teri pilóta, ifj. Bukulya István 
is rendszeresen rajthoz áll a 
Rally3 mezőnyében. Ő mutat-
kozik be most a sportszerető 
olvasóinknak. 
„1991. évi miskolci születé-
sem óta sajószentpéteri lakos 
vagyok. A műszaki érdeklődés 
egészen kisgyerekkorom já-
tékaitól a mai napig elkísért, 
az idő múlásával csupán a já-
tékszerek - az akkumulátoros 
kismotortól a biciklin át a gép-
járművekig - lettek egyre ko-

molyabbak. A szakmai pályá-
mat is ezek szeretete alapozta 
meg, így nem volt kérdés, hogy 
a Kossuth Lajos Gimnáziumban 
letett érettségi után gépész-
mérnöknek tanulok tovább. 
A Miskolci Egyetem sikeres 
államvizsgáját követően a Ro-
bert Bosch Energy and Body 
Sistems, majd tulajdonosváltás 
után a Starters E-Components 
Generators Automotive Hun-
gary mérnökcsapatának lettem 
tagja” – mutatkozik be mér-
nökhöz illő tömörséggel.
Majd elmondja, hogy korán el-
kezdte érdekelni az autósport, 
talán azért, mert a rokonságá-
ban is volt, aki korábban ezt a 
sportágat űzte. Így ránézve is 
érvényes lett a „vér nem válik 
vízzé” mondás igazsága. Első 
igazi versenyére, egy Zemplén 
Rallyra 2000-ben jutott el né-
zőként, ahol a sport szerete-
te, a technika iránti alázat és 
a sikerélmény már 9 évesen 
megfertőzte, ettől kezdve nem 
is volt kérdés, hogy pilóta lesz. 
Az első versenyén 2006-ban 
még nem volt jogosítványa, 
ezért előtte nem igazán tudott 
hol gyakorolni. Pár alkalommal 
zárt pályán tanulgatta az au-
tózás fortélyait, és igyekezett 
azokat később az Edelény hatá-
rában létesített zárt murvás pá-
lyán (akkor még széria Ladával) 
kamatoztatni. Harmadik he-
lyezést ért el, és az itt szerzett 
élmények hatalmas motivációt 
jelentettek neki és a szüleinek 
is, akik engedték versenyezni 
15 évesen. Ekkor tudatosult 
véglegesen bennük, hogy ér-
demes ezzel foglalkoznia.
Az első versenyeit csupán sa-
ját maga kipróbálására szánta, 
ám ezeken azonnal eredmé-
nyeket ért el, és beindult a 
pályafutása. Először az egész 
csak szórakozásnak indult, ké-
sőbb ugródeszkának a műsza-

ki pályájához, idővel már ter-
mészetesen saját határainak 
megismerése és feszegetése is 
előtérbe került. Hiszen ebben 
a sportágban, ahol másodper-
cekkel versenyeznek, a siker 
egyik kulcsa, hogy ki mennyire 
tud gyorsan változó helyzetek-
ben uralkodni a saját és autója 
képességein.
2009-ben először elindult a 
Borsod megyei sprintverse-
nyen, ahol már aszfalton is ki-
próbálhatta magát, majd két 
év múlva ezt a versenyt meg 
is nyerte. Abban az évben lett 
„társa” a Lada, amellyel ma 
is versenyez, és amivel 2014-
ben a Rally3 Regionális Amatőr 
Rally Bajnokság Észak abszolút 
bajnoka címet is megnyerte. 
Hogy miért éppen Lada? Mert 
egy ikonikus, elérhető és fenn-
tartható jármű volt régen is. 
Elöl van a motor, hátul pedig 
a hajtás, ez az elosztás a legél-
vezhetőbb és látványosabb 
ezen a szinten, plusz tele van 
olyan mechanikai elemekkel, 
amelyeket a végletekig lehet 
tuningolni, akár otthon is, ha 
megvan hozzá a kellő hát-
tértudás. 
Sajnos az előrelépéshez, a fej-
lesztésekhez szükséges anyagi 
lehetőségeik nincsenek meg, 
sőt, még a nevezéseik száma is 
korlátozott: csupán másfél-két-
havonta tudnak autóba ülni. 
Addig nyújtóznak, amíg a taka-
rójuk ér. Tatara Ákos navigátor-
ral és barátjával ezért mindig 
arra törekszenek, hogy ahol 
elindulnak, ott a lehető leg-
többet hozzák ki magukból, a 
legtöbb pontot megszerezzék. 
(Úgy, ahogyan tavaly: három 
verseny - három első helye-
zés.) Ilyen körülmények között 
a Rallye2, de még az egész éves 
Rally3 verseny is csak álom ma-
rad számukra. A mostani hely-
zetükben a jelenlegi állapotot 

és szintet tudják fenntartani, 
melyet főként saját maguknak, 
családjuknak és a versenyeket 
támogató barátoknak köszön-
hetnek. Az Inter Europe Team 
Kft. színeiben versenyeznek, 
akik sokat segítenek az admi-
nisztrációs munkákban és az 
autó felkészítésében.
Mint elmondja: a versenysiker-
ben vagy - kudarcban azonos 
arányban részesül az autó, a 
pilóta és a navigátor. Az autót 
rendesen fel kell készíteni és 
karbantartani, a sofőrnek úgy 
kell használnia a gépet, hogy 
kibírja a versenyt, és közben 
ő legyen a leggyorsabb, a na-
vigátornak pedig tökéletes 
összhangban kell végeznie a 
dolgát. Súlyos másodpercek 
gyűjthetők egyes kikésések-
ből, kanyarkombináció rossz 
időpontban történő bemondá-
sából. Bármelyikük legkisebb 
hibája is sok munkát nullázhat 
le egy pillanat alatt. Nagy segít-
ség egy jó itiner (pályaleírás), 
amely minden pilótának rész-
ben ugyanazt, de valójában 

mégis mást jelent. Minden ver-
senyző saját maga határozza 
meg, diktálja fel, hogy ő milyen 
kanyarinformációkat szeretne 
visszahallani, és az számára 
pontosan mit jelent. 
Abszolút megfontolt, pontos 
és egyenletes teljesítményt 
produkáló pilótának tartja 
magát, ami akkor jelent nagy 
előnyt, amikor a verseny elejé-
től a végéig ezt az egyenletes-
séget a határon tudja tartani 
bármilyen körülmények mel-
lett, legyen az eső, hó vagy szá-
raz aszfalt. Szereti a tempós, 
nagy sebességű pályákat is, 
ahol nem csupán az egyenesek 
miatt tudnak gyorsan menni.
A fizikai képességek is nagyban 
befolyásolják a vezetést, főleg 
egy szervó rásegítés nélküli 
autóban, ahol az izomfáradás 
mellett szellemi fáradás is je-
lentkezik, ezért rendszeresen 
jár konditerembe. Minden ver-
senyzőnek javasolt a rendsze-
res mozgás és a mozgáskoordi-
nációs tréningek végzése, mivel 
minden végtagjuk mást csinál, 

miközben a szemük előtt folya-
matosan új információk jelen-
nek meg, amelyekre reagálni 
kell, sokszor korábban, mint 
ahogy azok megtörténnek. 
Például csúszásra egy megfele-
lő mértékű ellenkormányzással 
és visszakormányzással.
Tóth Zsolt navigátor nemrégi-
ben történt végzetes bükki ver-
senybalesetével kapcsolatban 
kérdezem: Van bennük ennek 
hatására félelem? Így válaszol: 
„Akiben a félelem legkisebb 
szikrája megjelenik, az ne ver-
senyezzen. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy ne érezném a fe-
lelősség súlyát: akár két (vagy 
ne adj isten több) ember élete 
is rajtam múlhat egy kritikus 
pillanatban. Ez inkább egyfaj-
ta izgatottságként jelenik meg 
bennem, de mindig csak addig 
tart, amíg az óra 0-t mutat és 
elrajtolunk. Talán kicsit fur-
csán hangzik, amikor sokszor 
170 km/h-val megyünk a fák 
között, a nézőktől 30-40 mé-
terre. Szerencsére azt tudom 
mondani, hogy nem követ-

tem még el olyan hibát, nem 
hoztam olyan döntést, amely 
végzetes következményekkel 
járhatott volna. Én a civil élet-
ben is nyugodt, megfontolt 
vezetési stílust alkalmazok, 
úgy érzem, kiélem magam a 
pályán, és ezt nincs szükség a 
közúton folytatni. Nem is oda 
való. Sokkal veszélyesebbnek 
tartok egy közúton száguldozó 
sofőrt, mint egy versenypályán 
versenyzőt. Persze téli havas 
autózáskor én is lenyomom a 
gázpedálját az utcai Ladámnak, 
de csak biztonságos környezet-
ben, ahol másban nem tudok 
kárt okozni.”
A „Buksi” becenévre hallgató 
fiatal pilóta álmaiban időn-
ként a legjobbak között nyom-
ja a gázpedált, ám a mesebeli 
aranyhal vonakodik horogra 
akadni. Pedig a szakemberek 
tehetségesnek tartják, és ők 
sem értik, hogy miért kerülik el 
a tőkeerősebb szponzorok. Kí-
vánjuk neki, hogy az álma egy-
szer mégis valósággá váljon!

Kiss Barnabás

A csillogó kupák a közös munka eredményességét jelzik

Sokszor előfordul, hogy egy kanyarban nem minden kerék 
érintkezik az aszfalttal
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SZABADIDŐ, REKLÁMAKTUÁLIS
Jó tudni!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása Keresztrejtvény
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29

30 31

32

Vízszintes: 1. Rákóczi hű brigadérosa, a szatmári békekö-
tés után Borsod vármegye alispánja. 10. A muzsika elméle-
ti szakembere, kutatója. 11. Gyűrű alakú korallsziget. 12. Az 
iszom ikerszava. 14. A telefon feltalálója (Graham). 15. Csil-
lag, latinul. 16. Lovascsapat. 17. A végén csattan! 18. Színül-
tig. 19. Orosz helyeslés. 20. Arab szeszesital. 22. Kardvég! 
23. Rendíthetetlen - Az … viadala (Angelina Jolie rendezte 
2014-es film). 26. És, latinul. 28. A Lezsák Sándor alapította 
népfőiskola települése. 30. Legkisebb részeire bontott. 32. 
Színésznő, énekesnő, zenészcsalád tagja.

Függőleges: 1. A találmányon fennálló jogi oltalom. 2. Falu 
Hargita megyében. 3. … Gay (Hirosimára atombombát dobó 
repülő). 4. Filmcímadó remetelány (Jodie Foster). 5. Tapéta 
és parketta áruház. 6. Pályaudvar, röviden. 7. Az egyik alap-
íz. 8. Pohárköszöntő. 9. Női név, jelentése csillag. 13. Gro-
ningen repülőterének helyet adó holland település. 15. Egy-
házi átok. 17. Mongol állattenyésztő népcsoport.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levele-
zőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2020. október 
6-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Vadászy Pál”. 
Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az augusztus 24-én meg-
tartott sorsoláson Géczy Józsefnek kedvezett a szerencse. 
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: info@litoplan.hu; Megjelenik kéthavonta 4300 példányban.
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban 
megjelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása 
a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza.

glass park
Vár egy klassz park

www.glasspark.huwww.glasspark.hu

Tel.: +36/20/230-0028Tel.: +36/20/230-0028

A köztisztasággal és a telepü-
lési szilárd hulladékkal össze-
függő tevékenységekről szó-
ló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet előírásai 
szerint a tulajdonos köteles 
gondoskodni

a) az ingatlan előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes 
terület);

b) a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai, 
továbbá

c) tömbtelken a külön tu-
lajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról.
A szórakozó-, vendéglátó- és 
árusító helyek, üzletek előtti 

járdaszakaszt a nyitva tartás 
ideje alatt a használó köteles 
tisztán tartani és a hulladékot 
eltávolítani.

Az ingatlan tulajdonosának kö-
telessége továbbá az ingatlan 
tisztán tartása, gyomoktól, ga-
zoktól való megtisztítása.

A fentiek betartását a Sajó-
szentpéteri Polgármesteri 
Hivatal a helyi környezet vé-
delméről, az ingatlanok és 
közterületek tisztán tartásáról 
szóló 11/2015. (VI. 22.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak 
alapján rendszeresen ellenőrzi, 
mulasztás esetén az ingatlan 
tulajdonosát felszólítja a kö-
telezettségének teljesítésére. 
Ha ez nem vezet eredményre, 
természetes személy esetén 
ötezer forinttól ötvenezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírság, 
vagy kétszázezer forintig ter- jedő közigazgatási bírság szab-

ható ki. Jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelke-
ző szervezetek esetén ötezer 
forinttól ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírság, vagy 
kétmillió forintig terjedő köz-
igazgatási bírság szabható ki.

Tájékoztatjuk továbbá a lakos-
ságot, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 
17. § (4) bekezdésében foglal-
tak szerint a földhasználó kö-
teles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan 
fenntartani (a továbbiakban: 
parlagfű elleni védekezés).

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet értelmében a parlag-
fű elleni védekezés elmulasztá-
sa esetén

a) külterületen a terület 
fekvése szerint illetékes nö-
vény és talajvédelmi feladatkö-
rében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal,

b) belterületen az önkor-
mányzat jegyzője 
rendeli el a közérdekű véde-
kezést, melynek költségeit az 
ingatlan tulajdonosának vagy 
földhasználójának kell megfi-
zetni. Emellett minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabá-
sára is sor kerül, melynek ösz-
szege tizenötezer forinttól öt-
millió forintig terjedhet.
A védekezéssel kapcsolatban 
felmerült költségek, illetve a 
növényvédelmi bírság hatá-
ridőre történő meg nem fize-
tése köztartozásnak minősül, 
melynek behajtásáról az állami 
adóhatóság gondoskodik.

Sajószentpéteri Polgármesteri 
Hivatal

Igazgatási OsztályGyakran a belógó faágak képeznek forgalmi akadályt

A parlagfű nagyon sok embernek megkeseríti az életét



BÉRLETES SZÍNHÁZI SOROZAT 4. ELŐADÁS  
Bérlettulajdonosok figyelem!

A márciusban elmaradt bérletes színházi előadásra 2020. szeptember 16-án (szerdán) 18 órakor kerül sor.
Belépés a 2019/2020-as évadra szóló bérlettel lehetséges.

Az előadásra jegyeket is árusítunk a Sajószentpéteri Művelődési Központban. 
H-Cs: 8:00-16:00 

P : 8:00-13:00


