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AKTUÁLISAKTUÁLIS
Események, aktualitások Sajószentpéteren

Noha a koronavírus-járvány napjainkban is szedi áldo-
zatait, s ez egyfajta védekezésből adódó zárkózottságot 
eredményez, mégis számos olyan közérdeklődésre szá-
mot tartó témáról szeretnének információkat kapni az 
itt élők, melyek képviselő-testületi ülések hiányában 
nem jutnak el hozzájuk. Kérdéseinkkel településünk pol-
gármesteréhez fordultunk, aki készséggel állt rendelke-
zésünkre.

Beszélgetés dr. Faragó Péter polgármesterrel

- A minap a kötelező 
maszkviselés szabályaival 
kapcsolatban szabadultak el 
az indulatok, amit vélhetően 
az gerjesztett, hogy a környe-
ző városokban némileg lazí-
tottak a szabályokon. Önnek 
mi a véleménye erről?

- Tiszteletben tartom más 
városok vezetőinek döntését, 
ez azonban nem azt jelenti, 
hogy nekem is automatikusan 
ilyen döntést kellene hoznom. 
Kijelenthetem, hogy a kötele-
ző maszkviselés szabályozását 
annak meghozatala előtt ala-
posan átgondoltam, és azon 

továbbra sem változtatok. 
Korábbi döntésem hatályban 
tartását a vírushelyzet jelen-
legi alakulása is alátámasztja. 
A legfrissebb adatok azt mu-
tatják, hogy a megjelent ví-
rusmutációk az eddigieknél is 
veszélyesebb helyzetet terem-
tettek, és ennek következtében 
a szakértők véleménye szerint 
a fertőzöttek számának emel-
kedése reális veszély. Az elmúlt 
napokban nem laposodott a 
járványgörbe, és az országos 
tisztifőorvos szerint is túl korai 
lenne a szigorítások enyhítése, 
sőt, ma már a járvány 3. hul-

lámáról beszél. Polgármester-
ként a sajószentpéteri  polgá-
rok egészségének és életének 
védelmét tartom elsőrendű 
feladatomnak, a felelőtlen és 
több esetben méltatlan stí-
lusú megnyilvánulások pedig 
számomra elfogadhatatlanok 
és közömbösek. Azzal, hogy 
korábbi döntésemet fenntar-
tom, azokat is védem, akik a 
maszkviselés ellen vannak. Úgy 
gondolom, a maszkviselés és 
az oltás ellen tiltakozók akkor 
éreznék ennek valódi súlyát, 
ha közvetlen környezetükben, 
családjukban is bekövetkezne 
fertőzés, vagy amitől minden 
polgárunkat féltő szívvel óvok, 
haláleset. Nem tagadom, a 
maszkviselés számomra is ké-
nyelmetlen. Amikor ez a jár-
vány egy évvel korábban elkez-
dődött – tekintettel arra, hogy 
a szakemberek is egymásnak 
ellentmondtak a maszkviselés-
sel kapcsolatban – én magam 
is bizonytalan voltam, és az el-
lenérvekről is beszéltem. Azóta 
elhunyt 14 035 magyar áldozat 
(ez több, mint a városunk tel-
jes lakossága), a beazonosított 
fertőzöttek száma meghaladja 
a 394 ezret, ma reggelre pedig 
újabb 108 beteg vesztette éle-
tét, ami ismét emelkedő ten-
denciát mutat. Sajószentpéter 
vonatkozásában azt tudom 
mondani, hogy a lakosság 5 
százalékát érintette már a fer-
tőzés, és sajnos 14 polgártár-
sunk életét követelte ez a ször-
nyű kór. Halálesetből egy is sok 
lenne, így talán érhető, hogy 
nem támogatom a maszkvise-
lés szabályainak lazítását.

- Néhány hónapja azt lát-
juk, hogy a Pipiske-domb tete-
jéről egy új kilátó magasodik a 
város fölé, vagyis finisbe ért a 
turisztikai pályázat, az embe-
rek öröme mégsem osztatlan, 
hiszen valaki arról írt a leg-

nagyobb közösségi portálon, 
hogy miért nem utakat épített 
inkább a város.

- Én is találkoztam ezzel a 
felvetéssel, hiszen Sajószent-
péter hivatalos facebook-ol-
dalát rendszeresen látogatom. 
Az első pillanatban talán úgy 
tűnhet, hogy bonyolult és ne-
héz egy ilyen kérdésre vála-
szolni, pedig valójában nagyon 
egyszerű. Azért kilátót és nem 
utat építettünk, mert ez a vá-
rosnak egy forintjába se került. 
Tavaly decemberben ért véget 
a „Pitypalatty-völgy turisztikai 
fejlesztése” elnevezésű pályá-
zat, melynek keretében a Ha-
rica-patak mentén egy tanös-
vény létesült, a Pipiske-domb 
tetején egy kilátó épült, vala-
mint a Harica játszótér mellett 
egy mozgáskoordinációs park 
került kialakításra, sőt, az ön-
kormányzati pince is e projekt 
keretében újult meg. Mindez 
151,4 MFt-ból valósult meg. 
Fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy amikor egy beadott 
pályázatunk pozitív elbírálás-
ban részesül, a projekt kere-
tében elnyert forrást semmi 
másra nem fordíthatjuk, csak 
és kizárólag arra a célra, amit 
a pályázati kiírásban megfogal-
maznak. Magyarul: ha kilátóra 
és tanösvényre nyerünk pénzt, 
abból sem utat, sem járdát, 
sem felszíni csapadékvíz-el-
vezető rendszert nem építhe-
tünk! Azt pedig végképp nem 
gondolom, hogy valaki azért 
ítélne el engem, mert nulla 
forint ráfordítással (önrésszel) 
lett a településnek kilátója, új 
tanösvénye vagy éppen moto-
rikparkja. Én továbbra is azon 
az állásponton vagyok, hogy 
minden pályázati lehetőséget 
meg kell ragadnunk, hiszen 
saját forrásból soha nem len-
nénk képesek ilyen volumenű 
beruházások megvalósítására. 

De ha már az utaknál járunk, 
feltétlenül szót kell ejtenünk 
a 26-os főút városon átmenő 
szakaszáról, pontosabban an-
nak siralmas állapotáról. Aki 
autóval közlekedik a települé-
sen, annak nem kell különöseb-
ben ecsetelni az út állapotát, 
de sajnos ma már ott tartunk, 
hogy gyalogosként a járdáról is 
jól látszanak a tátongó kátyúk. 
Néhány hete felhívtam a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatóját, akitől azt a tájé-
koztatást kaptam, hogy tud az 

általam említett problémáról, s 
a fagyok elmúltával elkezdik a 
26-os főút városon átívelő sza-
kaszának kijavítását. Szándé-
kosan említett javítást, hiszen 
végső megoldást egy teljesen 
új aszfaltburkolat jelentene, 
azonban arra csak az elkerü-
lő út megépítését követően 
kerülhet sor. Mint mondta: 
„Amíg ekkora terhelésnek van 
kitéve a 26-os út városi sza-
kasza, addig nincs értelme új 
aszfaltszőnyeg kialakításának, 
hiszen a 3,5 tonna feletti jár-
művek néhány hónap alatt azt 
is tönkretennék”. Vezérigazga-
tó úr álláspontját teljes mér-
tékben el tudom fogadni, főleg 
annak tükrében, hogy ígéretet 
tett arra, hogy az elkerülő út 
megépítését követően beter-
vezik a városi szakasz teljes 
aszfaltozását. Továbbra is az 
utaknál maradva, arról szeret-
ném tájékoztatni a lakosokat, 
hogy éppen néhány hét múlva 
nyújtunk be egy olyan pályáza-
tot, amely kifejezetten utak és 
járdák építésére vonatkozik, 
mintegy 40 MFt értékben. Eb-
ből is látszik, hogy amennyiben 
ilyen irányú pályázati lehető-
ség adódik, azt sem engedem 
figyelmen kívül hagyni, hiszen 
a sajószentpéteriek közérzetét 

nagymértékben javítaná, ha 
egyre több utat és járdát sike-
rülne felújítani, építeni.

- Képviselő-testületi ülése-
ken gyakran elhangzott, hogy 
Sajószentpéterből egy olyan 
modern kisváros lett, ahol 
szükség lenne egy valódi piac 
kialakítására, ami nem csupán 
néhány beton asztalból áll. 
Úgy tudom, ebben a kérdés-
körben is komoly előrelépés 
történt.

- Amikor 2006-ban a város 
polgármestere lettem, elké-
pedve tapasztaltam, hogy a 
lábasház alatt a földről árulták 
a portékáikat az őstermelők, 
illetve sokszor nemcsak ők, 
hiszen a mezőgazdasági termé-
keken kívül gyakran másfajta 
áruk is megjelentek a járdán. 
Ez nem csupán higiénés szem-
pontból volt elfogadhatatlan, 
a városközpont képét is ne-
gatívan befolyásolta. Tudtam, 
hogy ezen a helyzeten változ-
tatni kell, ennek eredménye-
ként alakítottuk ki az úgyneve-
zett őstermelői elárusító helyet 
a Kossuth út és a Thököly utca 
találkozásánál. Már akkor vi-
lágos volt számomra, hogy ez 
sem a legjobb megoldás, így 
éveken keresztül kerestük a 
lehetőséget arra, hogy miként 

lehetne egy, a mai igényeket 
kielégítő piacot létesíteni azon 
a területen. A megoldást egy 
TOP-os pályázat jelentette 
„Helyi gazdaságfejlesztés – Vá-
rosi Piac kialakítása Sajószent-
péteren” címmel. A támogatás 
mértéke 350 MFt, mely ösz-
szegből egy valóban a 21. szá-
zadi igényeket kielégítő piacot 
szeretnénk létrehozni. A beru-
házás több fontosabb elemet 
takar. A létesítmény működte-
téséhez szükséges infrastruk-
túrák kialakítását, közművek 
és üzemi helyiségek építését. 
Személyzeti és akadálymentes 
vásárlói vizesblokk kialakítását. 
Épületen belül üzlethelyiségek 
építését. Raktárhelyiségek ki-
alakítását, kültéri fedett áru-
sítóhelyek építését. Útcsatla-
kozások, gépkocsiparkolók és 
gazdasági udvar kialakítását. 
A telken belüli teljeskörű aka-
dálymentesítést, térvilágítás 
és biztonsági kamerarendszer 
kiépítését, valamint kertépíté-
si munkák elvégzését. Azt is el 
tudom mondani, hogy a pro-
jekt tervezett befejezésének 
időpontja 2022. augusztus 31-
e. Ebből következően jövő ősz-
szel már kulturált körülmények 
között vásárolhatunk a városi 
piacon.A város színei (kék, zöld) a kilátó esti fényeiben is dominálnak

A motorikpark egyik különleges eszköze

A Fitt Liget mögött indul a 
Fűzfa tanösvény
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KULTÚRAAKTUÁLIS
ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK 2006 - 2020 A kultúra élt, él és élni fog

„Cseke, 1823. január 22.” Ez olvasható a reformkor 
egyik legnagyobb költője, Kölcsey Ferenc (1790–1838)  
„Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból” című 
versének kéziratán. A vers megzenésítésére kiírt pá-
lyázatot Erkel Ferenc nyerte meg, az 1844. július 2-án a 
Nemzeti Színházban bemutatott Himnusz 1903-ban vált 
törvény által is a magyarok nemzeti imádságává. A vers 
születésének tiszteletére, Farsang Árpád zongoraművész 
ötlete nyomán 1989 óta - a kézirat letisztázásának dá-
tumára emlékezve - január 22-én ünnepeljük a magyar 
kultúra napját.

Szavalók balról jobbra: Bánfalvi Zalán (óvodás), Kovács Enese Anna (3. osztályos tanuló), Lukács Ádám (7. osztályos tanuló),  
Goór Csenge (10. osztályos tanuló), Frei Milán (egyetemi hallgató), Kurucz Gábor (pedagógus),  

Gulybánné Jeviczki Piroska (nyugdíjas pedagógus), Kádas János (nyugdíjas)

Normális körülmények között 
január végén szinte minden 
magyar- és sok magyarok lakta 
településen emlékeznek külön-
féle kulturális eseményekkel 
erre az ünnepre. A nemzetünk 
egységét, összetartozását kép-
viselő, más népektől megkü-
lönböztető Himnuszt pedig mi 
magyarok büszkén szeretjük, 
és énekeljük kitüntetett ünnepi 
alkalmainkon. A magyar kultú-
ra szimbóluma, valójában a lé-
lek ünnepe.
A mostani, normálisnak sem-
miképpen sem elfogadható 
viszonyaink között a közös 
ünneplés megtartására nincs 
mód, a Sajószentpéteri Kultu-
rális és Sportközpont, Városi 
Könyvtár – a Sajó TV közremű-
ködésével – mégis megkísérel-
te méltó módon megünnepelni 
ezt a napot. Úgy gondolom, 
hogy sikerült. Közösen elké-
szítettek egy - a város minden 
hivatalos csatornáján nyilvá-
nosan megtekinthető - meg-
emlékező kisfilmet, amelyben 

először Stoytcheva Éva könyv-
táros röviden összefoglalta az 
ünnep történetét, majd a nem-
zeti imádságunk nyolc vers-
szakát nyolc, más-más korosz-
tályba tartozó sajószentpéteri 
gyermek, ifjú és felnőtt szaval-
ta el. A nagyszerű ötlet meg-
valósításában közreműködött: 
Bánfalvi Zalán óvodás, Kovács 
Enese Anna 3. osztályos, Lu-
kács Ádám 7. osztályos, Goór 
Csenge 10. osztályos tanuló, 
Frei Milán egyetemi hallgató, 
Kurucz Gábor pedagógus, Guly-
bánné Jeviczki Piroska nyug-
díjas pedagógus és Kádas János 
nyugdíjas. Köszönet nekik érte.
Emellett a Sajószentpéteri Mű-
velődési és Sportközpont kö-
zösségi oldalán játékra hívta 
Sajószentpéter polgárait, ahol 
a Himnusszal, a magyar kultúra 
napjával kapcsolatosan feltett 
13 kérdésre várták a helyes 
választ. A 11 helyes megfejtést 
beküldő játékos közül a 2021. 
január 29-én, a Sajó TV kame-
rája előtt megtartott sorsolá-

son Taskó Attiláné Katalinnak 
kedvezett a szerencse, ő vihet-
te haza a Szűcs Tamás – Tóth 
Péter történész szerzőpáros 
által összeállított és „Fehéren, 
feketén - A régi Sajószentpéter 
fényképeken” címmel nemrég 
megjelent könyvet. Mivel a 
korlátozások még mindig élet-
ben maradtak, a sikeres játék 
is folytatódott egy újabb fel-
hívással, amelyben most a far-
sangi ünnepkörről, a farsang 
eredetéről, különböző tájegy-
ségeink farsangi néphagyo-
mányairól, hiedelmeiről szóló 
újabb 13 kérdésre várták a he-
lyes válaszokat.
A határidőre beérkezett pályá-
zatok alapján a 8 játékos közül 
a 2021. február 19-én megtar-
tott sorsoláson ezúttal Kovács 
Magdolna Viktória lett gazda-
gabb némi ismerettel, valamint 
Sajószentpéter logójával ellá-
tott vászonszatyorral, pólóval, 
hűtőmágnessel és bögrével.
A városi kulturális élet szerve-
zőinek ígérete szerint játékos 
kedvű olvasóink továbbra sem 
maradnak hasonló kvízjáték 
nélkül, legközelebb a márci-
us 15-i ünnephez kapcsolódó 
meglévő és a játék kedvéért 
megszerzett új ismereteikre 
lesznek majd kíváncsiak. Már 
lehet előre készülni, szeretnék, 
ha minél többen részt ven-
nének a hasonló játékokban, 
ezzel mindenki csak nyerhet. 

Hiszen hasznosan telik az idő, 
miközben a válaszoknak utá-
nakeresnek, történelmünkkel, 
kultúránkkal foglalkozhatnak. 
Addig is, amíg a játéktermeken 
kívül mindenhol egyre jobban 
terjedő vírus miatt közösségi 
rendezvényt nem lehet tarta-
ni. Biztos vagyok benne, hogy 
a sokszínű kultúránk – az ellen-
kező szándék és kísérletek el-
lenére is – túlél majd mindent, 
még a vírust is, mert a magyar 
kultúra bennünk élt, él és élni 
fog. Amíg mi élünk.

K.B.

A magyar kultúra napja egy kicsit másképpen

Részlet az eredeti kézíratból

2006 Bekerülési költség (Ft)

26-os út melletti kerékpárút (pályázati önerő, 2005) 46 360 000   

26-os út melletti járda (pályázati önerő, 2005) 6 666 230   

Somogyi utca járdafelújítás (2005) 1 907 540   

Vörösmarty utca járdafelújítás (2005) 4 469 130   

Tárna utca járdafelújítás (2005) 6 350 000   

Összesen: 65 752 900   

2007  

Erzsébettelepi útfelújítás 12 700 000   

Bajcsy-Zs. utca útfelújítás 10 795 000   

Harica utca útfelújítás 2 540 000   

Mária utca útfelújítás 8 028 940   

Madách Imre utca útfelújítás 7 213 600   

Ibolyatelep útfelújítás 29 870 400   

Összesen: 71 147 940   

2008  

Kölcsey, Bem, Damjanich u. aszfaltozás 26 913 840   

Mária utca aszfaltozása 2 219 960   

Melinda utca aszfaltozása 6 648 450   

Tizeshonvéd utca aszfaltozása 8 887 460   

Ibolyatelepi aluljáró aszfaltozása 885 190   

Fecske út zúzottkövezése 1 706 880   

Erzsébettelepi útszélesítés zúzottkővel 149 860   

Bethlen Gábor úti járdaépítés 44 640 500   

Bethlen Gábor út 41. parkolófelújítás 1 409 700   

Kölcsey utca járdaépítés 3 735 070   

Kristály étterem melletti parkoló aszfaltozása 3 027 680   

Ibolyatelepi útfelújítás, víznyelők javítása 1 584 960   

Katalin út karbantartása 320 040   

Lévay, Jókai utcák karbantartása 299 720   

Zrínyi, Somogyi, Semmelweis útfelújítások 525 780   

Király utca járdafelújítás 368 300   

Bajcsy-Zs, Iskolaszög utca járdafelújítás 2 475 230   

Összesen: 105 798 620   

2009  

Kossuth-Ady utak között járdaépítés 383 540   

Margit kapu vízelvezetés és aszfaltozás 318 770   

Tárna utca - Május 1. utca közötti járdaépítés 175 260   

Bányász-Bükkalja-Péch A.-Tárna utak aszfaltozása 1 440 180   

Alacskai út járdaépítés 1 163 320   

Király út járdafelújítás 298 450   

Önerős járdaépítés 1 623 060   

Ady - Kossuth út között aszfaltozás vízelvezetéssel 7 043 420   

Kodály-Toboz-Pázsit-Harmat-Könyves K. útfelújítás 20 435 570   

Ady-Kossuth út aszfaltozása 1 129 030   

Ibolyatelepi aluljáró aszfaltozása 1 155 700   

Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása önerő 1 361 440   

Berzsenyi út karbantartás 508 000   

Sport utca karbantartás 114 300   

Összesen: 37 150 040   

2010  

Lakossági járdaépítés 3 423 324   

Katalin útfelújítás 320 040   

Alacskai - Berzsenyi utak járdaépítés 460 112   

Margit kapu vízelvezetés és aszfaltozás 1 585 557   

Rózsa-Harica út járdaszélesítés 221 996   

Bölcsődéhez vezető út kialakítása 1 752 092   

2010 Bekerülési költség (Ft)

Kálvin tér buszöböl kialakítása 11 859 895   

Járdaépítések 419 100   

Király úti járdafelújítás 4 133 850   

Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása 24 055 070   

Tárna-Bányász-Bükkalja-Péch A. utak felújítása 36 142 930   

Tárna úti járdafelújítás 2 583 180   

Összesen: 86 957 146   

2011  

Belvárosi utak ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 felújítása 83 144 360   

Király úti járdafelújítás 1 178 560   

Összesen: 84 322 920   

2012  

Katalin úti útfelújítás 320 040   

Összesen: 320 040   

2014  

Járdaépítés -felújítás, csapadékvíz-elvezetés 55 242 774   

István kir. út aluljáró, Hársfa, Attila utak aszfaltozása 8 790 178   

Belterületi utak karbantartása zúzottkő burk. 2 476 786   

Összesen: 66 509 738   

2016  

Kossuth L. út járdaépítés a Móricz és Deák utcák között 932 181   

Fecskeszög utak aszfaltozása:  

Munkácsy utca: 233 m 3 633 541   

Eperjesi utca: 216 m 6 912 459   

Tulipán-Gedely utca: 340 m 3 734 717   

Dusnok - Katalin utca aszfaltozás: 229 m 5 443 965   

Vörösmarty utca járdafelújítás, aszfalt: 270 m 3 702 304   

Összesen: 24 359 167   

2017  

Tárna utca járdafelújítás (Szálhúzó), térkő: 108 m közmunka  

Harica utca járdafelújítás, térkő: 150 m közmunka  

2018  

Belterületi közúthálózat felújítása 6 438 113   

Kerékpárút-építés TOP-3.1.1-15 245 600 087   

Harica tér-Pécsi utca pályázat (csapvízzel együtt): 460 m  

Kálvin tér járdafelújítás, aszfalt és térkő: 200 m 152 248   

Összesen: 252 190 448   

2019  

Harica, Rózsa, Kinizsi utak útburkolat-felújítása, aszfaltozás 39 504 160   

Harica út: 411 m  

Rózsa út: 423 m  

Bethlen és Bocskai összekötő út pályázat (zöldváros): 150 m  

Üveggyári út felújítása: 905 m; járdafelújítás: 326 m 73 640 502   

Járdafelújítások: 15 520 741

Péch A. utca járdafelújítás, térkő: 410 m  

Hazafias utca járdafelújítás, térkő: 210 m  

Gedely utca járdafelújítás, beton: 216 m  

Összesen: 128 665 403

2020  

Hrsz: 2365/5 zúzottköves útburkolat készítése 3 500 000   

Baross utca egyoldali padkaaszfaltozás: 600 m közmunka  

 Összesen: 3 500 000   

Mindösszesen
926 674 362

(Kilencszázhuszonhatmillió-hatszázhet-
vennégyezer-háromszázhatvankettő 

forint)
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MOZAIK
Hagyományápolás zárt ajtók mögött 

A farsang a télbúcsúztatás ünnepe. Világszerte vidám 
mulatságot, színes karnevált rendeznek ilyenkor. Ha-
zánkban a leghíresebb farsangi esemény a mohácsi 
busójárás. A farsang, mint sötétséget űző örömünnep, a 
hétköznapokkal szemben a játék, a móka, vidám táncok, 
evés-ivás és az álarcos bálok ideje. A legjellemzőbb étel 
a farsangi fánk, a leggyakoribb szokás pedig a jelmezbe 
bújás.

Lakossági tájékoztatás a lakott területen 
megjelenő rókákkal kapcsolatos teendőkről

Ma már szinte nincsen olyan 
óvoda vagy iskola hazánkban, 
ahol ne tartanának jelmezbált. 
Felfordul ilyenkor a világ rend-
je, mindent szabad, amit más-
kor nem.  Azt, hogy ekkor ki 
lehet bújni a saját bőrünkből, 
a legszebben a jelmezbe bújás 
mutatja. Városunk óvodáinak 
nevelési szemléletét nagyban 
meghatározza a hagyományok 
tisztelete, mert hiszik, hogy a 
hagyományápolás szellemé-
ben nevelkedett gyermekek 
megismerhetik a közös tevé-
kenységek (éneklés, tánc, me-
sehallgatás, kézműveskedés) 
örömét, a múlt értékeit, ér-
zelmileg gazdagabbakká vál-
hatnak. Akit a néphagyomány 
élményszerűen megérint gyer-
mekkorában, az viszi magával 
tovább, és felnőttként is keres-
ni fogja a lehetőséget, hogy is-
mét találkozzon vele. Akinek vi-
szont csak beszélnek róla, vagy 
tananyagként tanítani próbál-
ják neki, nem tudja megtapasz-
talni azt a sok szépséget, ami 
a néphagyományban rejtőzik. 
Az idei rendhagyó farsangról 

beszélgettem Miklósné Tóth 
Erzsébettel, a Sajószentpéte-
ri Központi Napközi Otthonos 
Óvoda intézményvezetőjével.

- A vírushelyzet ellenére 
miért szerveztétek meg a far-
sangot?

- Ebben a társas kapcso-
latoktól elzárkózott világban 
fontos feladatunk a gyermekek 
lelki egészségének védelme is, 
ennek érdekében igyekszünk 
a hétköznapokat és az ünne-
peket az óvodai csoportok éle-
tében színessé tenni. Erre az 
egyik legalkalmasabb ünnep a 
farsang, a maga vidámságával, 
színességével. A vírushelyzet-
nek megfelelően külön, cso-
portonként rendeztük meg, 
sajnos a családok beengedése 
nélkül.

- Hogyan fogadták a szülők 
és a gyerekek?

- A szülők örültek, hogy a 
hagyományt megtartva meg-
rendezésre kerül a farsang. 
A gyermekek számára már a 
farsang előtti héten megkezdő-
dött az ünnepi ráhangolódás: a 
csoportszobák, az óvoda helyi-

ségeinek díszítésével, kreatív 
tevékenységekkel, versek, da-
lok megismerésével. Nagyon 
várták a napot, amikor felölt-
hették a saját maguk által el-
képzelt jelmezt.

- Milyen programok várták 
a kicsiket?

- Különféle tevékenységek 
várták a farsang napján a ki-
csiket: jelmezes bemutatko-
zás, jelmezes felvonulás, tréfás 
játékok és versenyek, közös 
táncolás, farsangi fánk evés, 
kreatív tevékenységek, dalok, 
versek, mesék hallgatása.

- A tagóvodákban hasonló 
volt a program, vagy voltak 
egyéni ötletek is?

- A három tagóvodában ha-
sonló volt a program, de min-
den csoport a saját elképzelé-
seit valósította meg.

- Mennyiben készültek 
másképp az óvodapedagógu-
sok?

- Annyiban volt más az idei 
farsang, hogy a hagyományos, 

szülőkkel közös nyílt farsangi 
délelőttöt nem tudtuk megtar-
tani, de a zárt facebook-cso-
portokban képeken és kis vi-
deókon keresztül bepillantást 
kaphattak a szülők a farsangi 
mulatságba is.

- A jelmezek elkészítésé-
ben támogattak a szülők?

- A jelmezeket a szülők hoz-
ták be, nagyon örültünk a sok 
színes, ötletes jelmeznek, ame-
lyek közül több saját készítésű 
is volt, tükrözve a szülők krea-
tivitását.

- Az egyéni vagy a csopor-
tos jelmezek domináltak?

- Ebben az évben nem ké-
szültünk csoportos jelmezzel, 
minden gyermek egyénileg 
öltözött fel kedvenc hősének 
vagy mesefigurájának.

- Köszönöm a beszélgetést. 
Teszem ezt abban a remény-
ben, hogy jövőre már a szülők 
részvételével kerül megrende-
zésre a farsang.

Románné

Az ország más településeihez hasonlóan Sajószentpéteren is egyre gyak-
rabban tapasztalható, hogy lakott területen rókák jelennek meg, ami ösz-
szefügg azzal, hogy életterük fokozatosan csökken, ugyanakkor egyedszá-
muk évről évre emelkedik. Azonban mindezek mellett ennek kiváltó oka az 
is, hogy a településeken - sajnos Sajószentpéteren is - számos elhanyagolt, 
gazos ingatlan található, sok területen található nem megfelelően gyűj-
tött, kidobott háztartási hulladék. Mindezek kiváló feltételeket biztosíta-
nak ahhoz, hogy az amúgy is jó alkalmazkodóképességű fajok (elsősorban 
a róka és a vaddisznó) megtelepedjenek ezeken a területeken.
A GPS-es nyakörv felhasználásával végzett vizsgálatok azt is bizonyították, 
hogy egyes egyedek egész életük során el sem hagyják a lakott területeket.

Mit tehet a lakosság, hogy csökkenjen a rókák száma lakott területen?

A probléma kezelése a lakosság bevonása és tevőleges magatartása nélkül nem orvosolható! 

Kedvező irányú változást jelenthet az alábbiak betartása:
• a róka számára megfelelő táplálkozó- és búvóhelyet biztosító elhanyagolt ingatlanok rendbetétele;
• az ingatlanokat határoló kerítések megfelelő műszaki állapotban tartása;
• hulladékok, ételmaradékok zárt hulladékgyűjtő edényzetben történő elhelyezése;
• a zöldhulladék szakszerű kezelése;
• a szándékos vagy véletlen etetés teljes mértékben történő mellőzése.

Milyen intézkedésekre van szükség róka megjelenése esetén?

A lakott területeken megjelenő rókákkal kapcsolatos eljárásra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény nem ad megfelelő eligazítást, és még a vadkárok között sincsenek feltüntetve a rókák által okozott károk, és erre 
vonatkozóan a hatályos vadgazdálkodási ágazati jogszabályok sem nyújtanak kellő jogi támpontot. 

Ugyanakkor a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet – szigorú szabályok betartásával – meghatározott 
esetekben, közegészségügyi és közbiztonsági okból lakott területen is lehetővé teszi kárt okozó vad elejtését az elejtés helye szerinti 
illetékes rendőrkapitányság engedélyével.

Fontos, hogy róka megjelenésekor
• kellő távolságból hívjuk fel magunkra a figyelmet (például tapssal, kiáltással), de ne akarjuk megfogni az állatot;
• biztosítsunk a rókának szabad utat a menekülésre;
• tájékoztassuk a Polgármesteri Hivatalt a 48/521-039/121 telefonszámon vagy a hatui@sajoszentpeter.hu e-mail címen.

Fokozott óvatossággal kell eljárni, ha veszettségre utaló jeleket észlelünk a rókán. Ezek a következők lehetnek:
• ha nappal is az ember közelébe merészkedik, és a félelem jele nélkül megközelíti;
• ha embert vagy háziállatot támad meg;
• ha görcsroham vagy bénulás jeleit mutatja.

Ilyen esetekben értesíteni kell a helyi hatósági állatorvost a 06/30/303-8816 telefonszámon, vagy a NÉBIH Zöld számán  
(06-80-263-244) kell bejelentést tenni.

Fontos, hogy kerülni kell a rókákkal való mindenféle kontaktust, ideértve a háziállatok és a róka érintkezését is!

Kérjük a lakosságot, hogy a fentiek betartására fokozott figyelmet fordítsanak!

Sajószentpéter, 2021. február 18.
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

Rendhagyó módon farsangoltak óvodásaink

Semmelweis Utcai Tagóvoda – Süni csoport Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda – Teknős csoport

Móra Ferenc Utcai Tagóvoda – Nyuszi csoport Télen még inkább a lakott területek közelében találkozhatunk 
rókákkal, hiszen a természetes élőhelyükön alig találnak 

táplálékot

AKTUÁLIS
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AKTUÁLISAKTUÁLIS
A Covid 19 az egész világot rémületben tartja

A pandémia leküzdésére csak a vakcina jelent megoldást 
A halottak száma a járványügyi adatok szerint már túl-
lépte a tízmilliót, Magyarországon pedig elérte a 14 ez-
ret. A fertőzöttek száma csalóka, mert vannak, akik tü-
netmentesen esnek át a betegségen. Az új világjárvány, 
a COVID 19 nevű koronavírus az élet minden területére 
negatív hatással van, és megállítani csak a lakosság meg-
felelő szintű, legalább 60-70 százalékos átoltottságával 
lehet. A vakcinákat már kifejlesztették, azok folyamato-
san érkeznek, ami után már csak az emberi hajlandóság 
befolyásolhatja a kór leküzdését.

Legalizálja az állam a vízkivételi létesítményeket 
Egy lépés az ivóvízkészlet védelmére

Ahogyan az ásványi kincsek, úgy a felszín alatti vízkészlet 
is az állam tulajdonát képezi, ezért az alaptörvény szerint 
az államnak kötelessége a felszín alatti vizek védelme és 
a vízhasználat szabályozása. Ezért alkottak rendeletet a 
már meglévő kutak helyzetének rendezéséről, ami be-
jelentési kötelezettséggel jár. A végrehajtás időpontja 
többször módosult, ezért a legújabb határidőről és a ku-
takkal kapcsolatos teendőkről tájékozódtunk a B.-A.-Z. 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, ahol Doj-
csák Dávid c. tű. százados volt segítségünkre. A kérdése-
inkre adott válaszokat változtatás nélkül közöljük.

Mindenkit óva intenék attól, 
hogy kockáztassa saját, család-
ja vagy környezete egészségét 
és/vagy életét azzal, hogy az 
oltásellenesek táborát kép-
viseli. A koronavírus-fertőzés 
leküzdésére már öt vakcina 
áll rendelkezésre, amelyek a 
központi beszerzés sikerétől 
és az engedélyezés befejezé-
sétől függően folyamatosan 
kerülnek az oltópontokra és a 
háziorvosokhoz. Csupán ezek a 
bevizsgált és jóváhagyott injek-
ciók alkalmasak a világjárvány 
leküzdésére, és minden ezzel 
ellentétes vélemény távol áll 
a valóságtól – nyilatkozta la-
punknak dr. Kacsándi László.
A sajószentpéteri Gyógyí-
tó-Megelőző Intézmény főor-
vosával elemeztük a város 
koronavírus-helyzetét. Elöl-
járóban kifejtette, hogy kife-
jezetten oltáspárti, mert erre 
a betegségre nincs más ha-
tékony gyógyszer. Ezek után 
adatokat közölt, amelyek nap-
rakészen megtalálhatók a fer-
tőző betegségek elektronikus 

nyilvántartásában, melyeket a 
háziorvosok naponta szolgál-
tatnak. Ezek szerint Szentpéte-
ren az átfertőzöttség a járvány 
kitörése óta a lakosság 5 szá-
zalékát érintheti, ami 600-700 
főt jelenthet. A betegek száma 
folyamatosan változik, a beteg-
ség lefolyása 3-4 hétre tehető. 
Vannak, akik tünetmentesen 
esnek át a fertőzésen, mások-
nál enyhe megfázási tünetek 
jelentkeznek, ezért a tényleges 
fertőzöttek száma nem álla-
pítható meg. Aki lényegében 
tünetek nélkül átesett rajta, 
gyógyszertárban kapható teszt-
tel nem hivatalosan igazolhat-
ja, hogy védetté vált. A szer-
vezet által termelt ellenanyag 
ugyanis a jelenlegi ismeretek 
szerint legalább hat hónap 
védettséget biztosít. Akiket 
viszont súlyosan érint, vagyis 
erős légúti és tüdőpanaszokat 
észlelnek, ők a B.-A.-Z Megyei 
Központi Kórház Semmelweis 
Kórház telephelyén vagy más 
egészségügyi intézményben 
működő COVID részlegre kerül-

nek, ahol megfelelő ellátásban 
részesülnek. Sajnos a több kró-
nikus betegségben szenvedők 
védtelenebbek a vírussal szem-
ben, többségében közülük ke-
rült ki az a 14 sajószentpéteri 
fertőzött, akik igazolhatóan a 
koronavírus következménye-
ként vesztették életüket. 
Kacsándi főorvos úr jelentős 
előrelépésként értékelte, hogy 
már vannak kipróbált vírusel-
lenes gyógyszerek, amelyekkel 
célzottan kezelhető a fertő-
zés. Ezekhez jelenleg a COVID 
részlegeken juthatnak hozzá 
a betegek. A háziorvosok is 
rendelkeznek terápiás lehe-
tőségekkel, de azokkal csak 
tüneti eredményeket lehet el-
érni. A koronavírus-helyzetet 
tovább rontja a közelmúltban 
beazonosított és már hazánk-
ban is megjelent brit vírus-
mutáció, ami a korábbihoz 
képest négyszer gyorsabban 
terjed. Viszonylag jó hír, hogy 
a legtöbb ember szervezete 
képes a megfelelő ellenanyag 
termelésére, akiknél viszont 
nincs megfelelő védekezőké-
pesség, számukra csak a vak-
cina jelent megoldást. Ezek 
az oltóanyagok hagyományos 
és vadonatúj technológiával 
készülnek. A Pfizer-Biontech 
és a Moderna az mRNS típusú 
vakcinákat gyártja, ahol a sej-
tekbe bejutó mRNS hatására a 
szervezet termelni kezdi a vírus 
tüskefehérjéjét, amire az im-
munrendszer ad választ. Ezek 
az eddigi tapasztalatok szerint 
94-95 százalékos hatékonysá-
got mutatnak. A másik három 
oltóanyag hagyományos mó-
don, nem fertőzőképes vírust 
tartalmaz, és az váltja ki az el-
lenanyag-termelést. Mindegyik 
háromfázisú vizsgálaton esik 
át, ahol megállapítják, hogy bi-
zonyítottan nem következnek 
be komolyabb mellékhatások, 

majd a teljes körű engedélye-
zés után indulhatnak el a vé-
dőoltások. Ma már az orosz 
Szputnyik vakcinával is oltanak, 
mivel a magyar szakemberek 
bevizsgálták és biztonságos-
nak találták. Városunkban még 
elég nagy a bizonytalanság az 
oltással kapcsolatban, amit jól 
jelez, hogy mindössze a lakos-
ság 20 százaléka regisztráltatta 
magát. Dr. Kacsándi László ez-
úton is kéri az embereket, hogy 
ne üljenek fel az álhíreknek, 
mert az oltások elmaradása 
sokak számára végzetes lehet. 
Éljenek az önkéntes alapon 
működő, ingyenesen biztosí-
tott lehetőséggel. A GYÓMI ve-
zető főorvosa elmondta, hogy 
januárban tömeges szűrést 
végeztek a városban, főleg az 
idősotthonokban és az okta-
tási intézményekben, ahol az 
eredmények 2-3 százalékos át-
fertőzöttséget mutattak, de az 
egészségügyi intézményben is 
találtak három pozitív esetet. 
Mivel a brit vírus rohamosan 
terjed, ezért a korábbi óvin-
tézkedések, mint a szájmaszk 
viselése és az éjszakai kijárási 
tilalom visszavonása nem len-
ne indokolt. Ráadásul a vírus 
mellett Sajószentpéteren a lég-
szennyezettség is számottevő, 
ezért is rendelték el közterüle-
ten a kötelező szájmaszkhasz-
nálatot. Továbbra is alkalmazza 
mindenki a kézfertőtlenítést, 
gyakran fertőtlenítse a ruháit 
és a maszkokat, és fokozottan 
figyeljen oda a testhigiéniára 
is, mert így nő az esély a vírus 
elkerülésére. Főorvos úr vége-
zetül a megelőzés részeként ja-
vasolta a D, A és E vitamin napi 
fogyasztását, amihez társuljon 
az immunerősítő Béres-csep-
pel bevett C-vitamin, hogy ne 
találhasson legyengült szerve-
zetet a koronavírus.

K.I.

- Kiket érint az intézkedés, 
kiknek van bejelentési köte-
lezettsége a birtokukban álló 
kutakról?

- A bejelentéssel gyako-
rolható vízhasználat kizárólag 
az ötven méternél sekélyebb, 
mezőgazdasági öntözési célú 
kutakra vonatkozik egyéb jog-
szabályi feltételek fennállása 
esetében. A mezőgazdasági 
öntözési célú felszín alatti vízki-
vételt biztosító művek esetén 
vízügyi és vízvédelmi hatóság-
ként országos illetékességgel a 
Nemzeti Földügyi Központ jár 
el, míg az évi ötszáz köbméter 

alatti háztartási vízigényt biz-
tosító, nem ivóvízbázis védőö-
vezetén elhelyezkedő talajvizes 
kutak engedélyezése a telepü-
lési önkormányzat jegyzőjének 
hatáskörébe tartozik. Az összes 
többi felszín alatti vízkivételt 
biztosító vízilétesítmény ese-
tén (például közcélú vízellátást 
biztosító kutak, gazdasági, kár-
mentesítési, gyógyászati célú 
kutak) az engedélyező hatóság 
a vízügyi és vízvédelmi hatósá-
gi hatáskörben eljáró, területi-
leg illetékes katasztrófavédel-
mi igazgatóság.

- A törvény tesz-e különb-

séget az ásott és fúrt kutak 
között?

- A vonatkozó szabályok 
függetlenek attól, hogy a víz-
kivételt biztosító létesítményt 
milyen módszerrel alakították 
ki.

- Mi a határideje a bejelen-
tésnek, és az milyen formában 
tehető meg?

- A vízjogi engedély iránti 
kérelmet vagy a bejelentést a 
jogszabályban meghatározott 
mellékletekkel együtt kell az el-
járó hatósághoz benyújtani. A 
felszín alatti vízkivételt biztosí-
tó művek engedélyezési eljárás 
2023. december 31-ig mentes 
az igazgatási szolgáltatási díj 
alól és bírság megfizetésétől.

- A kút elkészítésétől szá-
mítva van-e olyan időhatár, 
ami fennmaradási engedélyt 
biztosít a tulajdonosnak?

- A vízjogi fennmaradási en-
gedély független attól, hogy 
mikor alakították ki a víziléte-
sítményt. Ha az vízjogi létesí-

tési engedély nélkül vagy attól 
eltérően épült meg, vízjogi 
fennmaradási engedélyt kell 
kérni.

- Lehet-e büntetést kiszab-
ni az engedély nélkül készült 
kutak esetében? A többször 
módosított bejelentési határ-
időről mi a legújabb informá-
ció?

- Amennyiben a kút lega-
lizálása érdekében a jelenlegi 
jogszabályok által biztosított 
lehetősséggel él az ügyfél, és 
a szükséges vízjogi engedélyt 
beszerzi, 2023. december 31-ig 
mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól.

- Mi a konkrét célja ennek 
az intézkedésnek?

- A bevezetett intézkedések 
célja, hogy az eddig illegálisan 
működő vízkiviteli eszközök 
nyilvántartásba kerüljenek, és 
a vízhasználók jogkövető mó-
don járjanak el hazánk vízbázi-
sának védelme érdekében, ami 
elengedhetetlen egy-egy terü-
leti egység helyes vízgazdálko-
dásához.

- A tulajdonos köteles-e 
bevizsgáltatni a kútjában ta-
lálható vizet, hogy meghatá-
rozható legyen a minősége, 
talajvíz vagy  rétegvíz kerül 
onnan felhasználásra, és az 
emberi fogyasztásra alkal-
mas-e?

- A tulajdonosnak meg kell 
határoznia a felhasználási célt. 
Amennyiben emberi fogyasz-
tásra is kívánja hasznosítani a 
vizet, abban az esetben be kell 
vizsgáltatnia. Ilyenkor az enge-
délyező hatóság az eljárásba 
szakhatóságként vonja be a  
népegészségügyi hatóságot.
Egyebekben a kutak engedé-
lyezésével kapcsolatos részle-
tes tájékoztató a katasztrófa-
védelem honlapján elérhető.

Kovács I.
Télen a kerti kutak nincsenek használatban, a jó idő beköszöntével azonban fontos szerep jut 

nekik, akár a konyhakert öntözésében is

Bolygónkat szinte a markában tartja a koronavírus
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SZENTPÉTERI CSILLAGOKSZENTPÉTERI CSILLAGOK
Szentpéteri csillagok

Sorozatunkban a városunkhoz kötődő, hivatásukban ki-
magasló teljesítményt nyújtó emberek vallanak emléke-
ikről, pályájukról, sikereikről. Életükről. Akik példaként 
szolgálhatnak az őket követő generációk számára. A mi 
csillagaink ők: ragyogjanak bármilyen magasan, fényük-
ből ránk is vetül néhány sugár.

Terpszikhoré mai papnője: Ádám Dorottya

genetikával megáldott táncos, 
nem elég, hogy ügyes vagy. Az 
első évet végigszenvedtem, 
nem úgy működött a testem, 
ahogy szerettem volna, minde-
nem fájt, és nem élveztem! De 
jobb akartam lenni, hát küzdöt-
tem, végül a színházi tánc sza-
kot szép eredménnyel elvégez-
ve színházi táncos lettem.

- Ezzel már révbe ért?
- Inkább egy kicsit zsákutcá-

ba. Nem tudtam merre tovább, 
úgy éreztem, elvesztem, de 
legalábbis megrekedtem. Majd 
közel fél évig egy latin táncos 
bulihelyen dolgoztam, és be-
lecsöppentem ebbe a világba. 
Újra élveztem, hogy táncolha-
tok, kreatív, improvizatív lehe-
tek.

- A tanítás helyett mégis a 
cirkuszi porondon kötött ki.

- Felvételt hirdettek a Fővá-
rosi Nagycirkusz tánckarába. 
Én nem akartam menni, de 
osztálytársaim addig nyaggat-
tak, míg elkísértem őket. Vé-
gül közülünk csak én kerültem 
be. Szerintem meg is bánták, 
hogy hívtak! Két évet itt, majd 
a Budapest Nagycirkusz művé-
szeként töltöttem, de Németh 
Gábor bűvész, illuzionista part-
nereként a mai napig rend-

szeresen fellépek. Majd jött 
egy felhívás, hogy táncosokat 
keresnek Angliába, 9 hónapos 
szerződéssel. Megmérettem 
magam. Másodnap szóltak, 
hogy három hét múlva indulha-
tok. Én pedig igent mondtam. 
Menekültem a változásba! 
Így lettem a Blackpool Tower 
Circus táncosa. Életem leg-

rosszabb időszaka volt. Black-
poolban vannak a legnagyobb 
táncos versenyek, gondoltam, 
kint munka mellett olyan kép-
zésben lehet részem, amit ka-
matoztathatok majd itthon. Té-
vedtem, amit a kinti minőségi 
oktatásról olvastam, az mind 
ámítás volt. Újra összetörtem, 
honvágyam lett, kihívásra 
vágytam, fejlődni akartam. De 
az itt töltött idő felkészített az 
önálló életre, tudatosult ben-
nem, hogy céljaimat csak saját 
erőmre támaszkodva érhetem 
el.

- A kudarc is egy tapasz-
talat, erőt lehetett meríteni 
belőle, hogy itthon egyenesbe 
kerüljön?

- Az én időszámításom 
2014-től kezdődik, mert ek-
kor lettem igazából a magam 
ura. Hazaköltözve Bingó Pé-
ter felkért, legyek az asszisz-

tense és tanítsak vele, így fél 
évet együtt dolgoztunk. Aztán 
2015-ben egy táncos ismerő-
sömmel, Káplár Miklóssal „mi-
ért ne” alapon beneveztünk a 
Bachata magyar bajnokságra. 
Berobbantunk, megnyertük! 
Nem értettük, hogyan és mi-
ért? Majd szép sorban több 
verseny is visszaigazolta, hogy 
nem véletlenül. Egyszer csak 
azt vettük észre, hogy már 
Angliába, Romániába is hívnak 
tanítani, Milánóba és Prágába 
versenyezni. Kétszer is kvalifi-
káltak miket a vb-re, de a fel-
készülésről nem egyezett az 
elképzelésünk, így abbahagy-
tuk. Ekkor kezdtem dolgozni 
Kiss Zoltánnal, akivel láthattak 
minket otthon is. Jelenleg is fut 
több közös projektünk, de már 
vele sem versenyzünk. A nyolc 
országos bajnoki címünkre és 
két vb 2. helyezésünkre már 
csak szép emlékként tekintünk.

- De még ekkor sem lehe-
tett teljes mértékben a maga 
ura?

- Nem, csak amikor kecs-
keméti, majd budapesti hely-
színnel létrehoztam a D-Dance 
Company nevű egyesületün-
ket, amelyben jelenleg mint-
egy 120 profi és amatőr (8-50 
éves) táncossal dolgozom, de 
megtisztelnek más városok-
ból is. Főként a latin ágban 
(versenytánc, salsa, bachata), 
valamint show-táncban (jazz, 
akrobatika) dolgozunk: szóló-
ban, duóban, párban, kis és 
nagy formációban. 2016-tól 
férfi partner hiányában én vet-
tem át az oktatásban a férfi 
szerepet is. Ez először kihívás 
volt, de ma már rutinként tu-
dom váltani a szerepet, hogy 
mindkét fél profi szinten tudja 
a dolgát, mert ezerszer jobban 
figyelek minden kis apróságra, 
mintha csak egy oldalt tudnék 
táncolni. Évente szervezünk 
tánctábort és gálaműsorokat, 
van intenzív hétvégénk, csa-
patépítők, és rengeteg külföldi 
fesztiválon fejlesztjük tudá-

sunkat. Nem olyan tánciskolát 
akartam, ahova bejársz heti 
egy alkalommal szórakozás-
ból, hanem közösséget, ahol az 
emberek egymás életének ré-
szesei, barátok. Segítenek egy-
másnak, egymásért dolgoznak, 
feszültségek, rivalizálás, feltű-
nés nélkül. Sikerült, most ők a 
második családom! Szerencsé-
re a táncosaim visszaigazolást 
adnak, Magyarországon egye-
dülálló iskolának mondhatjuk 
magunkat, a bachata világában 
kiemelkedő szerepet töltünk 
be. Hazai és nemzetközi (Ro-
mánia, Anglia, Olaszország, 
Törökország, Lengyelország, 
Csehország, Görögország) ver-
senyeken: 88 arany, 46 ezüst, 
19 bronzérmet szereztünk. 
Kiemelkedő párosunk Balogh 
Kálmán és Mravik Fanni, akik 
három éve táncolnak együtt, 
és három magyar bajnokság 
mellett öt külföldi versenyen 
álltak a dobogó legfelsőbb fo-
kán. A Ladies “B” Team, 11 fős 
lányformációnk pedig hétsze-
res magyar bajnok lett az el-
múlt évek alatt. És olyan örök 
élmények birtokába juthat-
tunk, mint a spanyol fesztivál, 
ahol többezer ember előtt lé-
pett fel a Ladies Team, vagy a 
törökországi, ahol többszáz fő 
táncolt az óráinkon. Legemlé-
kezetesebb fellépésünk mégis 
Athénban volt, amikor mi nyit-
hattuk meg a világbajnokságot!

- Mitől lesz egy koreográfi-
ából igazán jó előadás, és 
táncosnak, nézőnek egyaránt 
maradandó művészi élmény?

- Bármennyire is nehéz, a 
tanítványaim koreográfiájá-
nál - főleg a szóló/duó esetén 
- amennyire lehet, kerülnöm 
kell a saját életemből, megélt 
élményeimből való táplálko-
zást. Hitelesebb lesz, ha azzal 
az energiával dolgozom, amit 
ők mutatnak, vagy amit úgy 
érzem, hogy gátlásaikat, fél-
szeiket vagy akár örömüket, 
esetleg emlékeiket leküzdve 
kitáncolnának magukból. Csak 

Ádám Dorottya születésétől 
felnőtté válásáig Sajószentpé-
teren élt szüleivel és két nővé-
rével, a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában tanult, ahol édes-
anyja magyar-angol, tánc és 
drámapedagógus. Tehetségét, 
vállalkozói vénáját szüleitől 
örökölve mára igazi Szentpéte-
ri csillag vált belőle. Szerteága-
zó tevékenységébe avatja be 
most olvasóinkat, hiszen itt élt 
közöttünk, de magam is csak 
most döbbentem rá, hogy mi-
lyen keveset tudtunk róla. Éle-
tének minden pillanata a tánc 
körül zajlik, ezért lehet ő a tánc 
múzsájának földi helytartója.

- Kezdjük a számomra is 
sok fejtörést okozó kérdésnél. 
Mit válaszol, ha a foglalkozá-
sa felől érdeklődnek?

- Nehéz kérdés. Egyszerre 
vagyok táncművész, tánctanár, 
koreográfus, dj, pszichológus, 
verseny- és rendezvényszerve-
ző, vezető, üzletasszony és egy-
ben mindenki Anyukája.

- Emlékszik még rá, hogy 
mikor csókolta homlokon elő-
ször a tánc múzsája?

- Amikor a négy évvel idő-
sebb nővéreim elkezdtek tánc-
ra járni, én is velük akartam 
menni, így kerültem Deresné 
Kónya Erzsébet keze alá, aki 
később a táncművészetire is 
felkészített balettból. Első és 
máig ható élmény négy évesen 
itt ért: az első fellépésünkön a 
csoport legkisebbjeként én let-
tem a „Főboszi”, engem emel-
tek a magasba, szólót táncol-
hattam. Már itt eldőlt: táncos 
leszek! Az általános iskolában 
a Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néptánc és mo-

derntánc tanszakára, anyukám 
iskolai táncszakkörébe és cite-
rázni is jártam. Negyedikes vol-
tam, amikor osztálytársaimnak 
készített első koreográfiámmal 
a farsangon különdíjat nyer-
tünk. Ettől kezdve Dance Floor 
néven csapatot alkottunk, csil-
logó ruhákban rendezvénye-
ken, versenyeken léptünk fel. 
Ma már csak kedves emlék, de 
mi nagyon komolyan vettük. Itt 
dőlt el, hogy tanár leszek!

- Később már ez sem volt 
elég, még több kellett: jött a 
mazsorett?

- A művészeti iskolát lassan 
„kinőve” első látásra belesze-
rettem a mazsorettbe, és 19 
éves koromig aktív tagja vol-
tam a Gyöngyszem csoport-
nak. A 9 év alatt Sztofán Zsu-
zsannától tanultam meg, hogy 
csillogásnak, a kívülről látott 
könnyedségnek, a színpadi mo-
solynak sok verejték és könny 
az ára. Jó pár év tánccal a lá-
bamban akkor nagyon rosszul 
éltem meg, hogy az első egy-
két évben én leghátul, a szerin-
tem rosszabbul teljesítők elől 
táncoltak. Mégis köszönöm, 
hogy így történt: célt tűzött 
elém, rengeteget gyakoroltam 
otthon is, hogy tamburmajor-
ként én táncolhassak a csapat 
élén. Mindazt, amit Zsuzsá-
tól tanultam, ma is hordozom 
magamban, 2019-ben a ma-
zsorettoktatói végzettséget is 
megszereztem! És köszönettel 
tartozom Sólyom Attilának és 
persze a családomnak is, hogy 
mindvégig, mindenben támo-
gattak. Ők a példaképeim, a 
mai napig felnézek rájuk!

- A városi rendezvényeken 

gyakran tapsoltunk a társas-
tánc produkcióinak is.

- Az általános iskolás korom-
ban tanultam társastáncot, ezt 
magasabb szintre emelni ke-
rültem Miskolcra a Ködmön 

TSE-be, majd a Lazúr KTSE-be, 
de állandó partner hiányában 
nem találtam a helyem. Sajó-
szentpéteren akkoriban alakult 
meg a Freedance-2008 TSE, Só-
lyom Attila hívott, hogy csatla-
kozzak hozzájuk. Már kialakult, 
fiatalabb korosztályú csapatba 
itt sem volt könnyű beillesz-
kednem, de ő kiállt mellettem, 
és a többiek is belátták, hogy 
a segítségükre lehetek. Tóth 
Mátéval néhány évig együtt 
versenyeztünk. “Apuval” a mai 
napig tartjuk a kapcsolatot, 
visszajáró tag lettem, ha időm 
engedi, részt veszek a rendez-
vényeiken.

- Sokak emlékeiben a kö-
zépiskolai évek sorsfordító-
ként élnek.

- A Ságvári Endre Gimná-
zium emelt magyar-történe-
lem szakán érettségiztem, itt 
ismertem meg Franczúz Eri-

kát is, akivel számtalan hazai 
fellépésünk volt. Ő kért fel 15 
éves koromban, hogy a Sátor-
aljaújhelyi Latabár Színház 
Amatőr Társulatának legyek a 
koreográfusa. A velük töltött 

három év alatt itthon és nem-
zetközileg is elismert amatőr 
musical társulattá csepered-
tünk. Szüleim nem örültek, 
hogy ennyi idősen a nyarakat, 
a hétvégéket másik városban 
töltöm, de mindenben tá-
mogattak, ami előrébb visz a 
céljaimhoz. Egyszerre kellett 
helytállnom a mazsorett- és 
táncedzéseken, versenyeken, 
de a gimnáziumban is. Olykor 
túlságosan megterhelő volt, de 
én végig akartam csinálni!

- Hogy közelebb kerüljön 
álmai beteljesedéséhez?

- A gimi után több táncmű-
vészeti iskolába is felvettek, kö-
zülük a Bailart Művészeti Stúdi-
ót választottam. Ilyen főiskolai 
rangú képzésre azok kerülnek 
be, akik kiemelkedtek saját 
környezetükből, de még többet 
akartak. Itt már mindig van ná-
lad jobb, erősebb, fantasztikus 

Ádám Dorottya rendkívül kemény és céltudatos munkával 
jutott el a táncvilág csúcsára
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Már a közbeszerzési eljárás zajlik
Régi igénye teljesül a következő időszakban úgy Sa-
jószentpéter lakóinak, mint az autóstársadalomnak a 
26-os számú főút Sajószentpétert elkerülő szakaszának 
megépítésével. Köztudott, hogy óriási mértékű forgalom 
halad át városunkon, ami komoly zaj-, füst- és porterhe-
léssel jár.

A Hunyadiban évek óta szívesen alkalmazzuk a projekt-
pedagógiát, szervezünk témaheteket, témanapokat.  
Ebben a tanévben nemzetközi projektekhez is kapcso-
lódtunk.

Célegyenesben a 26-os főút elkerülő szakaszának megvalósulása

Éves átlagban számolva napi 
13467 járműről van szó, amely-
ből motoros jármű 13456 
darab, ezt lebontva teher-
gépkocsi 1327, autóbusz 337, 
személygépkocsi pedig 9421. 
Az útépítéssel kapcsolatos ré-
gészeti eljárás befejeződött, 
és kijelölték a nyomvonalat is. 
Az építkezés aktuális helyze-
téről a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-től (NIF) kértünk 
információt.
A NIF illetékese a következőket 
közölte tudósítónkkal: A kor-
mány tavaly decemberi dön-
tése alapján 2024-ig összesen 
430 milliárd forintot fordít négy 
kiemelt társadalmi igényeken 
alapuló közútfejlesztésre. A 
beruházások finanszírozásáról 
rendelkező kormányhatározat 
biztosítja a Sajószentpéter-Be-

rente elkerülő kivitelezésének 
költségeit is. A 2016 és 2024 
között közútfejlesztésre for-
dítható összes forrásmeny-
nyiség így már meghaladja a 
3600 milliárd forintot. A 260. 
sz. Sajószentpéter - Berente 
elkerülő főút és a Múcsonyi 
út burkolatmegerősítésének 
és nyomvonalkorrekciójának 
megvalósítása projekt vállalko-
zóinak kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás ajánlatai 
2020. december 17-én beadás-
ra kerültek. A két útfejlesztés 
kivitelezésére külön-külön is 
volt lehetőség pályázatot be-
nyújtani.
Az ajánlatok értékelése meg-
kezdődött, jelenleg az alkal-
masság igazolásának fázi-
sában tart a közbeszerzési 
eljárás. Várhatóan 2021. már-

cius végén kerül sor az eljá-
rás eredményhirdetéssel való 
lezárására, tervezetten 2021 
áprilisában már sor kerülhet a 
vállalkozói szerződések megkö-
tésére, 2021 második negyed-
évében pedig a munkaterüle-
tek vállalkozók részére történő 
átadására, amelyet követően 
a területelőkészítő munkákkal 
kezdődhetnek meg a kivitele-
zések. A 260. sz. Sajószentpéter 
- Berente elkerülő főút kivitele-

zésének becsült megvalósítási 
ideje 32 hónap, így a műszaki 
átadás-átvétel lezárására leg-
hamarabb 2023 decemberé-
ben kerülhet sor, majd a forga-
lombahelyezési eljárás sikeres 
lezárása után, 2024-ben az új 
út ünnepélyesen megnyitható 
a forgalom számára – tudatták 
olvasóinkkal a legújabb ezzel 
kapcsolatos információkat.

Kovács

A Code Week, a Magyarság 
Óperencián innen és túl, a Glo-
bal Education Week projektek-
ben az iskolánk tanulóinak kö-
zel 50%-a vett részt. 
A Code Weeken a programo-
zás, a kódolás alapjaival, a ro-
botikával ismerkedhettek a 
diákjaink. A szülők (otthoni) 

közreműködésével robotokat 
is készítettek, amelyből kiállí-
tást rendeztünk. Októberben 
egy hétig zajlottak a progra-
mok. Oklevéllel ismerték el a 
munkánkat.
A Magyarság Óperencián innen 
és túl elnevezésű projektben 
két magyarországi és három 

határon túli magyar anya-
nyelvű csoporttal dolgozunk 
együtt, valamint partnereink 
még a Moldvai Csángómagyar 
Oktatási Programban működő 
magyar iskola, a Birminghami 
Magyar Tanoda és Kulturális 
Központ és az Argentínában 
működő Zrínyi Ifjúsági Kör. 
A projekt egész tanévben mű-
ködik. Keressük azokat a kap-
csolódási pontokat, amelyek 
a magyarságunk megélését 
jelentik. A népi kultúra, nép-
hagyományok, helyi értékek 
bemutatása, a nemzeti ünne-
pekhez, jeles napokhoz kap-
csolódó tevékenységeink ke-
rülnek prezentálásra. A zárás 
tanév végén lesz. A végső pro-
jekttermékként egy digitális 
kalendáriumot hozunk létre.
A Global Education Week ke-
retében közös e-könyvet hoz-
tunk létre román, török, bol-
gár és görög partnereinkkel. A 
csillagszemű juhász c. magyar 
népmese feldolgozása hangos 
könyv formájában a következő 
linken megtekinthető:

https://read.bookcreator.
com/QYFVwTRneqV-

sCxsdu9O0U9C4ZTv2/
tBkdlp69RUG-ZA37cB-

v1Uw?fbclid=IwAR3oZs-
LU6p1sZjNHi647KJQFtvb-
LpMiJZx_OtbZkZpihnJQJ-

p8Yu-95Au8c
A gyerekek örömmel végezték 
a feladatokat, és szép sikereket 
értek el.
 Elismerésül az Európai Tanács 
Titkárságának Észak-Déli Köz-
pontja 10 diákunkat és egy 
pedagógusunkat elismerő ok-
levélben részesítette.
Az a megtiszteltetés ért min-
ket, hogy Suszterné Fükő Ju-
ditot, iskolánk tanítóját felkér-
ték, hogy február 8-án és 15-én 
tartson webináriumot pedagó-
gus kollégáknak az eTwinning 
keretében Európai Minősítést 
nyert projektek bemutatására. 
GRATULÁLUNK a projektben 
érintett kollégáknak és tanu-
lóknak.

Szternai Tamásné
tagintézmény-vezető

Tovább öregbítik a város hírnevét
Nemzetközi projektek a Hunyadi Mátyás Tagiskolában

így tud a tánc mesélni és a szí-
ved mélyéig hatolni!

- Úgy tűnik, hogy minden 
percét kitölti a tánc, a tánc az 
élete.

- Az egyesület mellett létre-
hoztam a D-DanceDress nevű 
vállalkozásomat, ami tánckellé-
kek (cipő, edző-versenyruhák, 
ékszerek gyártásával, kereske-
delmével foglalkozik), valamint 
amatőr és profi párosok részé-
re egy Magyarországon egye-
dülállónak számító versenyt, a 
Caribbean Dance Cupot.  Két 
éve belekóstoltam a zene vilá-
gába is, Dj D néven már több 
nemzetközi fesztiválon játsz-
hattam. Folyamatosan jön a 
következő ötlet, amit szeret-
nék megvalósítani, nincs olyan, 
hogy unatkozom. Ha valami 

eszembe jut, másnap már kez-
dem szervezni, ezért pörögnek 
ennyire a dolgaim. Néha fura 
végiggondolni, hogy mennyi 
minden történt már az életem-
ben, de valahogy nem fogynak 
el az ötleteim. Ráadásul maxi-
malista vagyok, ami azt jelen-
ti, hogy azok nem is lehetnek 
akármilyenek.

- Hogyan érinti a Stúdiót a 
jelenlegi vírushelyzet?

- Lekopogom, mi jogilag 
működhetünk, saját termünk 
van, ráadásul versenyzői en-
gedéllyel, ezért biztosítva is 
vagyunk, aki pedig nincs, ma-
gánórára jár. Tavaly a vírus kez-
detekor három hónapot nem 
tudtam dolgozni, az eléggé 
ijesztő volt számomra. Jelenleg 
heti 45-55 órát vagyok a te-

remben, ugyanis közel duplájá-
ra nőtt az érdeklődés, ráadásul 
komolyabb szándékkal érkez-
nek. Emiatt viszont ritkán jutok 
haza, és most sajnos még kará-
csonykor sem lehettem otthon, 
ami nagyon rosszul érintett!

- A hivatása lett a hobbija, 
azt hiszem, hogy az élete így 
kerek. Vagy mégis hiányzik 
belőle valami?

- Évente 8-10 országban 
tanítok, fellépek vagy épp zsű-
rizek, versenyeztetek. Remé-
lem, ez a korlátozások után 
visszatér, mert imádok utaz-
ni, új kultúrákat megismerni. 
Mindenkinek az életében van 
olyan, amit kihagyott, vagy azt 
mondja rá, „jó lett volna”. Én 
éppen ezeket az álmokat sze-
retném beteljesíteni, energiát, 

feltöltődést, magabiztosságot 
adni. Ezekhez megmutatom az 
utat, célt állítok fel, ahogy ré-
gen nekem is tették. Érezzék: 
ha van egy segítő kéz, akkor 
kortól függetlenül bármire ké-
pesek lehetnek. Persze az okta-
tás mellett is van célom: kijutni 
a világ legnagyobb versenyére, 
a World Dance Cupra, de ehhez 
egyrészt anyagiak is kellenek, 
másrészt az összes önbizalom 
és magabiztosság, amit valaha 
a tanítványaimnak átadtam. 

- Azt hiszem, most értelmét 
veszítette a kérdés, hogy mit 
üzen a mai gyerekeknek. Min-
den mondata felér egy üzenet-
tel. Köszönöm a beszélgetést.

Kiss B.

A rajzon jól látszik, hogy több műtárgyat is építeni kell ahhoz, 
hogy az elkerülő út megvalósulhasson

Oklevél bizonyítja a sajószentpéteri Hunyadi Mátyás Tagiskola 
nemzetközi projektben való sikeres részvételét

A projekt egyik alapköve a programozás, amihez a Hunyadiban 
minden feltétel adott

Ez a telefontöltő is jól bizonyítja a gyermeki kreativitás  
határtalanságát
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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

Vízszintes: 1. Sajószentpéteri születésű világhírű divat-
tervező (1918-2012), a három legjelentősebb izraeli nő 
egyike. 9. Amerikai kosárlabda-legenda (Shaquille). 10. Fe-
kete István gólyája. 11. Szolnoki Péter „édes” együttese.  13. 
Gyengeáramú hang- és videó-jelátviteli csatlakozó betűjele. 
14. Az uncia (mértékegység) rövidítése. 15. Sietve távozik. 
17. Akadálytalanul, kénye-kedve szerint kezd bánni valami-
vel. 21. Szkíta népszövetség (a jászok őseinek) tagja. 22. Fi-
nom kortyolnivaló. 23. Veszprém megyei község a Balaton 
partján. 25. Forrasztófém. 26. Állam- és Jogtudományi Kar. 
28. A lándzsához hasonló, hosszú nyelű lovassági szúrófegy-
ver. 30. A mecsetek „klímaberendezése”.

Függőleges: 1. Betegek, gyengélkedők orvosi felerősítése. 
2. Felület cinnel történő bevonása. 3. Tíz, angolul. 4. Hezitál. 
5. Nobel-díjas perui író (Mario Vargas). 6. Nemzetközi, rövi-
den. 7. Kerület, röviden. 8. Valaki elől elzáró. 12. Nemes. 16. 
Natália becézése.  18. A japánok rizs erjesztésével készült 
ősi alkoholos itala. 19. A dúr hangsor alaphangja. 20. Világ-
hírű olasz származású, amerikai operaénekes, filmszínész 
(Mario, 1921-1959). 24. Heves megyei község. 27. Páratlan 
jazz! 29. Associated Press.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt 
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőla-
pon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2021. április 6-áig. A 
helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sor-
solunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószent-
péter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. December 
havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Zsigmond Ferenc”. 
Köszönjük Olvasóink aktivitását! A február 19-én megtar-
tott sorsoláson Gajdics Lászlónénak kedvezett a szerencse. 
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
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TÁJÉKOZTATÓ
Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testületének

17/2021. (I. 21.) határozata
az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. A 2021/2022. nevelési évre az óvodai általános beiratkozás időpontját 

a 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testületének
18/2021. (I. 21.) határozata

az óvoda 2021. évi nyári zárvatartási rendjéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat által fenntartott Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és tagintézményeinek 2021. évi 
nyári zárvatartásának rendjét az alábbi időpontokban határozom meg:

2021. április 21. (szerda)
2021. április 22. (csütörtök)

2021. április 23. (péntek)

8.00-17.00 óráig
8.00-17.00 óráig
8.00-17.00 óráig

határozom meg azzal, hogy a beiratkozásra a fenti időpontokban a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában (3770 Sajószentpéter, 
Harica u.3.) kerül sor.

Felelős: intézményvezető
Határidő: 2021. április 24.

Sajószentpéter, 2021. január 21.
Dr. Faragó Péter

polgármester

2021. 07. 05. és 2021. 07. 30. közötti időszakban 
ZÁRVA tartó intézmények

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) 
3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.

SKNOÓ Semmelweis Utcai Tagóvodája
3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.

Nyitva tartó intézmény:
SKNOÓ Móra Ferenc Utcai Tagóvodája

3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.

2021. 08. 02. és 2021. 08. 27. közötti időszakban 
ZÁRVA tartó intézmény

SKNOÓ Móra Ferenc Utcai Tagóvodája
3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.

Nyitva tartó intézmények:
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) 

3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.
SKNOÓ Semmelweis Utcai Tagóvodája

3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.

2. Felhívom a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szülőket legkésőbb 2021. február 
15. napjáig tájékoztassa.

Felelős: intézményvezető
Határidő: 2021. február 15.

Sajószentpéter, 2021. január 21.
Dr. Faragó Péter

polgármester 
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