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MOZAIKMOZAIK
Tavaszi zsongás

A március a természet megújulásának időszaka. Az első 
tavaszi napsugarak akkor is ki tudják csalogatni az embe-
reket a lakásaikból, ha a hőmérőjük ettől még vissza is 
tartaná őket. Különösen igaz ez egy ilyen hosszúra nyúlt 
járvány által ránk kényszerített bezártság után, amely 
alatt szinte első perctől kezdve szemünk előtt lebegett 
a kérdés: vajon mikor tér vissza az életünk a régi kerék-
vágásba? Most, a tőlünk kőhajításnyira dúló embertelen 
népirtást is figyelembe véve, már egyre biztosabban je-
lenthetjük ki, hogy soha többé.

Elindultak a szezonális rendezvények

Két éve várjuk már, hogy a ví-
rus eltűnjön az életünkből. Szá-
momra úgy tűnik, mintha köz-
ben egy jó 40 ezres lélekszámú 
magyar város elpusztítását 
olyan egykedvűen vennénk tu-
domásul, mint azt, hogy szom-
bat után vasárnap következik. 
Nem veszítette el elég ember 
egy vagy több közeli hozzátar-
tozóját? Ha pedig azok is így 
gondolkodnak, akik elveszítet-
ték, akkor valami nagy baj van 
ebben az országban! A korona-
vírus-járvány miatti korlátozó 
szabályokat a langyos tavaszi 
szellő könnyedén ellibbentet-
te ugyan, de azért az alapvető 
higiéniai szabályoknak továb-
bi életünk szerves részévé 
kell válnia.
Sajószentpéteren is, bár még 
kissé bátortalanul, de egyre 
többen kezdenek fizikai és szel-
lemi bezártságukból kiszaba-

dulni. A korlátozások enyhítése 
után a szervezők több-keve-
sebb sikerrel igyekeznek a régi, 
megszokott rendezvényekre 
visszacsalogatni a látogatókat. 
Sok munkát kell elvégezni még 
ahhoz, hogy elmondhassuk, 
valamennyire újraéledt a helyi 
kulturális és sportélet. Az első 
– biztató – lépéseket minden-
esetre már megtették. Bein-
dult egyfajta tavaszi zsongás, 
amely reméljük, tartós marad 
a következő időkben is:
Március 1-jén újra megnyitot-
ta kapuit a Generációk Kertje, 
amely ettől kezdve minden nap 
(hétvégét és ünnepnapokat is 
beleértve) 10:00 és 18:00 óra 
között, korlátozások nélkül vár-
ja a játszani vágyó gyerekeket 
és a pihenni, kikapcsolódni 
kívánó felnőtteket. Március 
5-én elkezdődött a tavaszi 
labdarúgószezon, így a Sajó-

szentpéteri Szabadidő SE meg-
fiatalított csapata is folytatta 
szereplését a B.-A.-Z. megye 
II. osztály Északi csoportjának 
küzdelmeiben. A hét mérkő-
zésből álló tavaszi szereplés 
hullámvasútszerű, hiszen az 
előttük álló csapatoktól sem 
idegenben (Szendrőn 0:5), sem 
hazai pályán (Parasznya, Szir-
mabesenyő, Izsófalva – egy-
aránt 0:2) nem sikerült pon-
tot szerezni, míg a hasonlóan 
vagy gyengébben szereplőktől 
idegenben is (Rudabánya 1:2, 
Mályinka 2:3, Hidvégardó 0:3). 
Május 1-jén következik az örök-
rangadó, erre a presztízscsatá-
ra a jelenleg a tabella közepén 

tanyázó felnőtt- és az élen álló 
utánpótláscsapat is minél na-
gyobb számban várja Varbóra 
is a focikedvelő szurkolókat. 
Április 2-án, Tiszafüreden si-
keresen (0:3) pályára lépett 
az egyesület B.-A.-Z. megyei 
bajnokságban szereplő női (ke-
vesen tudják, de bizony létezik 
ilyen) csapata is, amely az őszi 
szezont hibátlan mutatót pro-
dukálva, öt pont előnnyel zár-
ta. A következő hazai mérkőzé-
sükön (ezeket Bánhorvátiban 
játsszák) Alsózsolcától elszen-
vedték első vereségüket (0:1), 
majd ugyanitt a Tiszaújváros 
ellen már valamennyit köszö-
rültek a csorbán (3:1).
Március 18-án a Sajószent-
péteri Művelődési és Sport-
központ és az Összefogás Sa-
jószentpéterért Alapítvány 
szervezésében - születésének 
100. évfordulóján - szülővá-
rosa is tisztelgett a XX. század 
egyik legnagyobb magyar szín-
művésze, Pécsi Sándor emléke 
előtt: a Sajó TV egy húsz évvel 
ezelőtt készült filmjének kocká-
ival, amelyeken annak idején 
dr. Horváth Barnabás és felesé-
ge, Perjéssy Márta emlékezett 
vissza Pécsinek egy Igriciben, a 
parókián történt személyes lá-
togatására. És a hangfelvétel-
lel, melyen Pécsi, a sokunk által 

filmekből is ismert jellegzetes 
hangján, saját versét szavalta 
el egykor nekik.
Március 29-én, a korlátozások 
feloldásával már a színházi évad 
is elindult, az őszre tervezett 
darabbal, Somerset Maugham: 
Imádok férjhez menni című 
komédiájával. A kezdés itt is 
óvatos volt, ez tapasztalható 
a bérletvásárlásoknál, amely 
a korábban megszokottnak 
mintegy kétharmadára esett 
vissza. Az viszont biztató, hogy 
a jegyet váltókkal együtt mint-
egy háromnegyed ház előtt 
zajlott a Pesti Művész Színház 
előadása. Cikkünk megjele-
nésekor a nézők és a társulat 

már túlvannak egy operett 
előadáson is (Huszka-Martos 
Lili bárónő), reméljük, ezt még 
többen látták. A szervezők tá-
jékoztatása szerint a májusra 
hirdetett előadás (Molnár Fe-
renc: Az ördög) időpontegyez-
tetései sikertelenül zárultak, 
e helyett május 17-én Szilágyi 
László - Márkus Alfréd - Nem-
laha György „Ami késik, nem 
múlik!” című zenés vígjátékát 
hozza el a Gergely Theáter.
Április hónapja városunkban is 
a húsvét jegyében telt, már jó 
előre jelezték ezt a körforga-
lomban, a Kossuth úti társas-
ház előtt kialakított szelfipon-
ton és néhány közösségi téren 
megjelent, vidám hangulatot 
árasztó, az ünnephez kötődő 
kedves díszek, figurák, nyu-
lak, tojások.
Az ünnepre való hangolódást a 
nem kifogástalanul barátságos 
időjárás ellenére nagyszerűen 
szolgálta az MSK által április 
8-án délutánra szervezett hús-
vétváró program a tájház ud-
varán. Mintegy 60 gyermek és 
25-30 felnőtt vett részt az im-
már hagyományosnak és most 
is sikeresnek mondható prog-
ramon. A tájházba bevonult 
gyerekek régi és modern hús-
véti dekorációkat készítettek, 
kint az udvaron a kifejezett sza-

badtéri események zajlottak: a 
Sajógyöngye népdalkör az ün-
nephez kapcsolódó dalcsokor-
ral szórakoztatta a közönséget, 
a táncházban pedig a Csender 
zenekar húzta a talpalávalót. 
Miközben jóízűen falatozhat-
tak a szabadtéri kemencében 
most is ropogós-pirosra sült 
finom kenyérlángosokból. Áp-
rilis 15-én délután a Glass Park 
várta egy parknyitóra a mozog-
ni vágyó bátor fiatalokat, akik 
leginkább a kedvezőtlen időjá-
rás és talán az ünnepnappá vált 
nagypéntekkel kezdődő hosszú 
hétvége miatt is jelentek meg 
a vártnál kevesebben. Persze 
újra érvényes lett a szabály, 
hogy bánhatta, akit ezek elri-
asztottak, ugyanis a jelenlévők 
remekül szórakoztak. A ter-
mészet végül megemberelte 
magát a kezdetre: az eső elállt, 
a cinkos napocska pedig a fel-
hők mögül szégyenlősen kiku-
kucskálva kacsintott le a vidám 
gyerekekre. A húsvéti hangula-
tot a tojásfa díszítése, tojáske-
resés, apró, ötletes kézműves 
díszek készítése biztosította. 
A sikerélményt pedig egy-egy 
sikeres lecsúszás, kisebb trükk, 
amelyet a bátrabbak bringával, 
görkorival vagy rollerrel bemu-
tattak társaiknak a most ingye-
nes skatepályán. Lehet, hogy 

néhányan éppen most kaptak 
kedvet az extrém sportokhoz.
Hogy mikor tér vissza az éle-
tünk a régi (vagy ahhoz kicsit 
is hasonló) kerékvágásba? A 
fentiek alapján az a válaszom, 
hogy ez bizony leginkább sa-
ját magunkon múlik. Ki-ki saját 
maga után a környezetében is 
ébressze újra a közösséghez 
tartozás igényét, látogasson 
el egy-egy, érdeklődéséhez 
közel álló rendezvényre (poli-
tikai szlogenek fogyasztóinak: 
mindenki hozzon legalább egy 
embert magával), a napi ittlét 
mellett hátha többen kedvet 
kapnak a város valódi életébe 
történő bekapcsolódáshoz is. 
A lehetőségek, a helyszínek 
adottak, csupán még több jó 
ötlet és mozgósítás kell, hogy 
újra igazi közösségi életet él-
hessünk. Ehhez próbál segít-
séget nyújtani egy alakulóban 
lévő, valóban civil kezdemé-
nyezés is, amelyben a város 
sport- és kulturális életének 
összehangolására, színeseb-
bé tételére fogott össze jó 
néhány, ezért tenni akaró és 
remények szerint tenni tudó 
sajószentpéteri polgár. Ez a kö-
zös gondolkodás bizonyára egy 
élhetőbb kisváros létrejöttéhez 
vezethet majd.

K.B.

Tojásfadíszítés a Glass Parkban

Táncház a tájház udvarán, a talpalávalót a Csender zenekar húzta A Glass Parkban csokitojást is kerestek a gyerekek A skatepark a bátrabbak felségterülete volt

Perjéssy-Horváth Barnabás író és édesanyja, Perjéssy Márta  
bemutatták a színművészhez fűződő személyes dokumentumaikat 
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AKTUÁLISAKTUÁLIS
A jól működő projektek folytatása elsődleges

Demeter Zoltán képviseli térségünket a következő ciklusban is
2022. április 3-án tartották meg az országgyűlési válasz-
tást, ami jelentős Fidesz-KDNP győzelemmel zárult. A vá-
rosunkat érintő B.-A.-Z. megyei 4. számú egyéni válasz-
tókerületet sorozatban negyedszer nyerte meg Demeter 
Zoltán református lelkész, aki a szavazatok 54,39 száza-
lékát kapta, ami azt jelenti, hogy 24 636 választópolgár 
tüntette ki bizalmával.

- Két szocialista utódpárt 
gyűjtött maga mellé szinte 
jelentéktelen kis pártokat 
és az egykor sokkal erősebb 
Jobbikot, hogy megdöntsék a 
kormánypárt hatalmát. A vá-
lasztók viszont mintha nem 
díjazták volna ezt az ideológi-
ailag értelmezhetetlen össze-
fogást. Nagy volt a tét, mert 
a sok összeverbuvált ellenfél 
mögött nem lehetett tudni, 
mennyien állnak ki. Mivel si-
került meggyőzni hárommil-
lió-hatvanezer-hétszázhat 
embert, hogy a Fidesz-KD-
NP-re tegye le a voksát?

- Úgy gondoltuk, és a meg-
határozó közvélemény-kutatók 
is azt prognosztizálták, hogy 
nagyon szoros eredmény vár-
ható a 2022-es országgyűlési 
választáson. Az áprilisi vokso-
lás tétje ugyanis nem kevesebb 
volt, minthogy meg tudjuk-e 
védeni az eddigi eredménye-
inket úgy a gazdaságban, mint 
a családokban és az egyházak-

ban, valamint olyan stratégiai 
területeken, mint az oktatás 
és az egészségügy. Nagy kér-
dés volt, az emberek hagyják-e 
folytatni a megkezdett és jól 
bejáratott utat. Szerencsére 
ők is átérezték az előrehala-
dást, ami a munkaalapú tár-
sadalom kiépítését is magával 
hozta. Amikor 2010-ben elő-
ször megválasztottak ország-
gyűlési képviselőnek, azt a célt 
tűztem ki magam elé, hogy 
változtassak a helyiek életmi-
nőségén, és a térségünk több 
évtizedes hanyatlás után fejlő-
désnek induljon. Borsod-Aba-
új-Zemplén megye első helyen 
volt az elmaradottságban és 
szegénységben, mára viszont 
lényegi változás tapasztalható. 
Beindultak a munkahelyterem-
tő fejlesztések a megyében, el-
sősorban Miskolcra települtek 
többszáz fős cégek, jó részük 
állami támogatást kapott a 
beruházására. Ezzel arányban 
csökkent a munkanélküliségi 

ráta, szinte csak az nem dolgo-
zik manapság, aki nem akar.

- A vidékfejlesztő progra-
mok hozzájárulhattak a vá-
lasztási eredményhez?

- Kormányunk tagjai tudják, 
hogy erős vidék nélkül nincs 
erős ország, ezért elkezdtük 
tudatosan fejleszteni a fővá-
roson kívüli területeket is. Ko-
rábban azt tapasztaltuk, hogy 
a baloldalnak a vidék szinte 
semmit nem jelent, sőt, inkább 
magára hagyta. Falusi polgár-
mesterként – 1998 és 2014 kö-
zött Bánhorváti polgármestere 
voltam – megtapasztaltam azt 
a mérhetetlen közönyt, amit 
a kistelepülések vezetői, lakói 
felé mutatott az akkori bal-
oldali kormányzat. Abban az 
időszakban a vidékfejlesztés 
csak egy üres szólam volt, ke-
vés forrást biztosítottak az ön-
kormányzatok számára, ezáltal 
a nagyobb fejlesztések szóba 
sem kerülhettek, csupán a túl-
élés volt a cél. A támogatások 
megteremtéséhez viszont be 
kellett indítani a gazdaságot, 
ami az elmúlt ciklusokban sike-
resen megtörtént. Mondhat-
juk, hogy 2010-től új vidék szü-
letett Magyarországon, ahol az 
emberek már szinte el sem vá-
gyódnak szülőhelyükről, mert 
helyben vagy a térségben is 
biztosítva van a megélhetésük. 

- Igaz ez a választóke-
rületére is?

- Nagyon rossz helyzet-
ben volt 12 évvel ezelőtt ez a 
térség, ezért szorgalmaztam 
az összefogást Magyarország 
Kormányával és a települési 
polgármesterekkel, hogy ke-
ressünk megoldást a felzárkó-
zásra. Az utóbbi években szá-
mos beruházás valósult meg, 
a Magyar Falu Program pedig 
a vidék felzárkózását szolgálja, 
amely lehetőséggel tudni kell 
élni minden településvezető-

nek. B.-A.-Z. megye 4-es számú 
választókerületében 82 tele-
pülés van, vagyis ennyi polgár-
mesterrel tartok folyamatosan 
kapcsolatot, igyekszek segíteni 
fejlesztési elképzeléseiket, bár-
melyik pártcsaládhoz is tartoz-
zanak. Mióta megkaptam a bi-
zalmat, igyekszem mindenkivel 
együttműködésre törekedni, 
hiszen nekem kell képviselnem 
az ott élő emberek érdekeit.

- Utóbbira legyen példa Ka-
zincbarcika és Sajószentpéter, 
mely városokat nem kormány-
párti polgármester irányít.

- Az elmúlt években Kazinc-
barcikán jelentős infrastruk-
turális fejlesztések valósultak 
meg többmilliárd forint érték-
ben. Történt iparipark-fejlesz-
tés, rehabilitáltak barnamezős 
területeket. Elkezdődött egy új 
vízikomplexum építése, és be-
fejezés előtt van az új röplabda-
csarnok kivitelezése. Utóbbit 
nem kell magyarázni, hiszen a 
város röplabdacsapata régóta 
meghatározó tényező a legma-
gasabb osztályban. Sajószent-
péter teljesen más helyzetben 
van, és ez nem szerencsés. A 
városnak minimális az adóbe-
vétele, mivel nincsenek jelen-
tős cégek a területén, ezért ke-
vés önerős pályázat beadására 
van lehetőségük. Kormányzati 
segítség, támogatás nélkül 
nem igazán tudnának előreha-
ladni, helyzetüket magasabb 
szinten kell tolerálni.

- Milyen tervekkel vág bele 
ebbe a ciklusba?

- Képviselői munkámban 
továbbra is a vidék fejlesztése 
lesz az elsődleges. Az éghajlat-
változás számos új problémát 
vet fel, a lokális felhőszakadá-
sok felszínre hozták a csapa-
dékvíz-elvezetés újragondo-
lását és elvégzését, de bőven 
van még javítani való a tele-
pülési utak állapotán is. 2014-

„Az év során eddig közel nyolc-
van vegetációtűz volt Sajó-
szentpéter közelében” – szá-
molt be lapunknak a 2022-es 
statisztikákról a Kazincbarcikai 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője, Szent-Királyi Lász-
ló tűzoltó ezredes. „Ezek közül 
1 hektár fölötti területet érintő 
tűzeset 7 darab, míg 1 hektár 
alatti 71 darab volt. Kiemel-
kedően nagy tűz két esetben 
keletkezett: egyszer 50 hektá-
ros, egyszer pedig 100 hektá-
ros nagyságú területen égett a 

száraz fű, valamint a bozótos. 
Erdők - Sajószentpéter eseté-
ben - jellemzően nem kaptak 
lángra”. A kirendeltség-vezető 
szerint a tüzeket a legtöbbször 
– vélelmezhetően – valamilyen 
nyílt láng okozta, de szándé-
kosságot nem lehetett bizo-
nyítani egyik esetben sem. „Az 
ilyen típusú tüzeknél a kárér-
ték többnyire nem jelentős, 
de a tűzoltóságok felszerelései 
sérülhetnek, az üzemanyag-fo-
gyasztás pedig 60-70 százalék-
kal nő” – figyelmeztet Szent-Ki-

rályi László. „Sok esetben a tűz 
oltásához nagyobb erők, széle-
sebb eszközállomány bevetése 
szükséges. Emiatt a települé-
sek védelem nélkül maradnak 
addig, amíg a kollégák megfé-
kezik a mezőtüzeket.” Néhány 
tanács a megelőzéshez. Külte-
rületi ingatlanok esetében a 
művelési ágnak megfelelően 
kell karban tartani a földte-
rületeket. Belterületen szintén 
fontos a szárazfű-mentesítés. 
A kerti hulladék égetése alap-
vetően tilos, de minden önkor-
mányzat rendeletben szabá-
lyozhatja a településen belül 
azok elégetését, meghatáro-
zott időszakban. Szent-Királyi 
László arra int, felelőtlenül ne 

rakjunk tüzet ott, ahol az átter-
jedés veszélye fennáll, főleg a 
tűzgyújtási tilalom idején, de 
egyéb esetekben sem. Külte-
rületen irányított égetést lehet 
végezni előre bejelentett idő-
pontban, felügyelettel. „Előre-
lépés lehet, ha egy-egy önkor-
mányzat figyelőszolgálatot állít 
fel, például mezőőri szolgálat 
formájában. Emellett megol-
dás lenne, ha a kül- és belterü-
leteken egyaránt figyelnének a 
tulajdonosok az elburjánzott, 
száraz növényzet eltávolításá-
ra” – véli a szakember.

Bájer M.

től az észak-borsodi, valamint 
az abaúj-csereháti régióban 
mintegy 90 kilométer út felújí-
tása már megtörtént. Emellett 
számos településen zajlottak 
infrastrukturális fejlesztések. 
Némi megnyugvással tölt el, 
hogy sok-sok év harca után 
sikerült elindítani a Sajószent-
pétert és Berentét elkerülő út 
építését, aminek 2024-es át-
adása után nyugodtabb lesz a 
szentpéteriek élete, valamint 
a légszennyezés mértéke. Dol-
gozunk tehát a többévtizedes 
lemaradás eltüntetésén.

- Fellendülőben van a ha-
zai turizmus, ahova új terüle-
teket is be lehetne vonni. A 
térségben mennyire érződik 
ennek a hatása?

- Kiváló természeti adott-
ságokkal rendelkezünk, ami-
hez szükség van az igényeknek 
megfelelő infrastruktúra kiala-
kítására. Az a jelentős húzóerő-
vel bíró és sokak számára meg-
élhetési forrást nyújtó ágazat 
elérte a vidékünket is, aminek 
első komoly jele a Rakacai-víz-
tároló komplex ökoturisztikai 
fejlesztése lesz, ami ötmilliárd 

forintból fog megvalósulni.
- Negyedik képviselői ciklu-

sát kezdi meg. Eddigi tapasz-
talatai alapján mi az, amin 
változtatni szeretne addigi 
tevékenységén? Hogy érzi, 
lehetne többet lobbizni a 
térségért?

- Nem igazán érzem a vál-
toztatás szükségességét, hi-
szen idáig is igyekeztem a leg-
magasabb szinten képviselni 
a választókerületet. Ebben a 
szakmában azonban az ember 
soha ne legyen elégedett, mert 
mindig van hova fejlődni. Saj-

nos most a tőlünk független 
külső körülmények nem sze-
rencsések, de azt a problémát 
kell megoldani, ami előttünk 
van. Nem először jelentem ki, 
hogy ez a választókerület az 
otthonom, aminek a fejlesz-
téséhez hozzájárulok Istenbe 
vetett hitemmel és hazám iránt 
érzett szeretetemmel. Tovább-
ra is hiteles ember maradok 
nemcsak magam, hanem vá-
lasztókerületem minden lakója 
számára is, mert ez számomra 
elsődleges erkölcsi szempont.

Kovács István

Tüzes történetek
Közel nyolcvan esetben gyulladt ki fű és bozót idén Sajószentpéteren

Tavasszal lángra kap a szív – tartja a mondás. Azonban 
sajnos nemcsak a szerelem tüzei lobbannak fel jellem-
zően ebben az évszakban: gyakoriak az olyan külterületi 
tűzesetek, amelyek egyébként megelőzhetők lennének.

Demeter képviselő úr továbbra is legfontosabb feladatának 
tekinti választókerületének fejlesztését

Szeles időben még gyorsabban terjednek a lángok Ilyen siralmas látványt nyújt egy leégett fenyőerdő
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A lét a tét
Élj úgy, mintha minden nap a Föld napja lenne!

A Föld napja minden évben április 22-én bolygónk ter-
mészeti környezetének megóvására hívja fel a figyelmet. 
Először 1970. április 22-én tartották, Magyarországon 
1990 óta rendezik meg. A környezetvédelem jelentősé-
gére figyelmet felhívó kampánynap ötlete az Egyesült 
Államokból indult, ahol az 1960-as években kezdődött 
meg az érdeklődés az élővilág és a természetes környe-
zet védelme, illetve a környezetszennyezés és az egész-
ség közötti összefüggések felé.

A Föld napja mozgalom egyik 
jelmondata: “Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a vi-
lágot?” Ez arra ébreszt rá, hogy 
ne másoktól várjuk a megol-
dást, hanem mindenki maga 
is tegyen a Föld jövőjéért egy 
kis odafigyeléssel. A Föld nap-
jának a környezettudatos ok-
tatás ma is fontos része. Ehhez 
a célkitűzéshez járulnak hozzá 
az óvodáink és iskoláink mun-
kájuk során azzal, hogy a jövő 
generációinak nevelése során 
a környezettudatosan cselek-
vő állampolgár eszményképét 
tartják szem előtt. Szeretném 
bemutatni, hogy az óvodások 
és iskolások milyen progra-
mokkal készültek erre a napra.
Miklósné Tóth Erzsébet, a Sa-
jószentpéteri Központi Napközi 
Otthonos Óvoda intézményve-
zetője elmondta, hogy a Sajó-
szentpéteri Központi Napközi 
Otthonos Óvoda és Tagóvodá-
inak közössége minden évben 
megemlékezik április 22-én a 
Föld napjáról. Földünk védel-
mére viszont nemcsak egy év-

ben egyszer figyelnek oda. Az 
éves nevelési tervükben köz-
ponti helyet foglal el a környe-
zeti nevelés. A gyermekek heti 
rendszerességgel vesznek részt 
kezdeményezéseken, amelyek 
során a külső világgal, környe-
zetükkel ismerkedhetnek meg. 
A foglalkozások alkalmával 
megtapasztalhatják a környe-
zetvédelem fontosságát, hogy 
mit tehetnek ők is azért, hogy 
tisztább természeti környezet-
ben éljenek, és hogy tudják 
megőrizni természeti kincsein-
ket. Idén ezen a napon mind-
három óvodában virágültetési 
program volt. A tagóvodákban 
a szülők által felajánlott virá-
gokat ültették el az óvoda dol-
gozói a gyermekekkel közösen. 
Ezúton köszöni a szülőknek a 
sok szép virágot és a partner-
séget. A központi óvodában a 
virágültetés ebben az évben a 
szülőkkel közös program volt, 
együtt ültették be gyermeke-
ikkel a sziklakerteket, virágos 
ládákat virágokkal, és újból ki-
helyezésre került a madáritató 

is. A kertben elhelyezett táblá-
ra pedig felkerültek a kertünk 
madarait ábrázoló képek, hogy 
a gyermekek ezáltal is jobban 
megismerhessék azokat. A 
gyermekek nagyon szeretik az 
ilyen tevékenységeket, szíve-
sen ássák a földet, ültetgetik a 
virágokat, és a növények locso-
lása is kedvelt számukra. Ezen 
tevékenység által ismerkednek 
meg azzal, hogy mi szükséges 
egy növény életben maradá-
sához. A növénygondozásban 
az ültetés után is segédkez-
hetnek. Hamarosan beültetés-
re kerülnek a zöldséges ker-
tecskék is. A jövő héten pedig 
egy újabb érdekes programon 
vesznek majd részt óvodása-
ink, mégpedig madárgyűrűzést 
láthatnak, amely során megis-
merkednek majd az itt élő ma-
darak fajtáival, tulajdonságai-
val. A Sajószentpéteri Kossuth 
Lajos Általános Iskola tanulói 
is különleges programokkal ké-
szültek erre a napra. 
Szternai Tamásnétól, a Hunya-
di Mátyás Tagiskola tagintéz-
mény-vezetőjétől megtudtuk, 
hogy iskolájuk rendszeresen 
regisztrál az országosan meg-
hirdetett fenntarthatósági té-
mahétre. Ebben az évben is 
bekapcsolódtak a programba, 
immár 6. alkalommal. Idén a 
választott témáik az ÖKO-DI-
VAT és a SZELEKTÍV HULLA-

DÉKGYŰJTÉS. A felsősök a 
ruhaipar „öko-lábnyomával” 
ismerkedtek, a ruhák újrahasz-
nosításának népszerűsítésével, 
a használt ruhák felújításának 
lehetőségeivel foglalkoztak. 
A témahét során megvalósult 
tevékenységek: megismer-
ték a ruhaipar káros hatásait, 
az alapanyagokat, csoporto-
sították a használt ruhákat, 
kiszámolták, hogy milyen tá-
volságot tett meg egy ruha a 
származási hely és felhaszná-
lási hely között, bemutatták 
kedvenc ruháikat, és egyedi 
pólókat készítettek. A projekt-
zárón kiállítást szerveznek a 
hét során keletkezett produk-
tumokból. Az alsó tagozatos 
gyerekek a szelektív hulladék-
gyűjtés és az újrahasznosítás 
témáját igyekeztek körüljárni. 
Céljuk volt, hogy a tanulók szá-

Osztályvezető asszony Mis-
kolcon a Herman Ottó Gimná-
ziumban érettségizett, majd 
a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett 
diplomát. Innen Budapestre 
került, ahol a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalban 
kapott jogi szakreferens-veze-
tői állást. Ezt követően a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségen 
folytatta a munkát, ahonnan 
hét év után távozott, és a köz-
szférából kitekintve egy köve-
teléskezelő cégnél helyezke-
dett el. 2021-ben megpályázta 

a sajószentpéteri osztályveze-
tői állást, amit elnyert. 
Új munkahelyén számos pozi-
tív élménnyel találkozott, ami 
megerősítette abban, hogy 
jó döntés volt számára a visz-
szatérés a közigazgatásba. A 
polgármesteri hivatalban jól 
felkészült szakmai stáb dolgo-
zik, ami jellemző az igazgatási 
osztályra is. A várost korábban 
csak felületesen ismerte, a te-
lepülés bejárásakor örömmel 
tapasztalta, milyen sok értékes 
területtel, épülettel rendelke-
zik Szentpéter. Személyes ked-

vence a Generációk Kertje és a 
Glass Park, ahová gyermekei-
vel rendszeresen ellátogat. 
Választott új szakterületét ha-
mar megszerette. Az Igazgatá-
si Osztály munkája változatos 
és kihívásokkal teli, magában 
foglalja a szociális és hatósági 
feladatokat. Elsőnél a rászoru-
ló családok, személyek támo-
gatása, illetve segélyezések 
elbírálása történik, míg a ható-
sági szakterületen más típusú, 
kereskedelmi, birtokvédelmi, a 
közösségi együttélés alapvető 
szabályaival kapcsolatos, nö-
vény- és állatvédelmi felada-
tok, ügyek jellemzőek. 
Dr. Gramantik Georgina pozitív 
véleménnyel van a sajószent-
péteri emberekről, akik nagy 
többségben együttműködnek 
a hatósággal. Több mint egy év 
telt el a hivatalba lépése óta, 
ez idő alatt sok pozitív tapasz-
talattal gazdagodott emberileg 

és szakmailag egyaránt.
Az osztályvezető azt vallja, 
munkáját alázattal és odaadás-
sal kell végezni, hogy az értéket 
teremthessen, és a sajószent-
péteri lakosok számára egy tá-
mogató és kiszámítható hiva-
tali működést eredményezzen.

Kovács I.

mára természetessé váljon a 
takarékosság, a szelektív gyűj-
tés, és ötleteket kapjanak a 
mindennapjaik során keletke-
zett hulladékok hasznosításá-
hoz. A megvalósult tevékeny-
ségek: az iskolában a papír és 
a műanyag szemét külön zsá-
kokba gyűjtése. Az élelmiszer-
maradékok komposztálása a 
kertben elhelyezett gyűjtőben. 
Daltanulás, spórolási tippek 
gyűjtése. Társasjáték készítése 
újrahasznosított anyagokból. 
Megrongálódott füzet, könyv, 
játék megjavítása. Tippek élel-
miszerek felhasználására. Ma-
radék gyümölcsökből saláta 
(kompót) készítése.
Malik-Kádas Csilla, a Kossuth 
iskola diákönkormányzatának 
vezetője így számolt be e jeles 
napról: „Egy rádiós műsorral 
kezdtünk, ahol a tanulók megis-
merték az eredetét, történetét 
ennek a napnak, és elhangzott 

Aranyosi Ervin: Gondolatok a 
Föld napján című verse is. El-
indult az iskolában egy doboz. 
A diákok feladata az volt, hogy 
fogalmazzanak meg egy gon-
dolatot Földünk védelmével 
kapcsolatban. Írják le, milyen 
problémákat tapasztalnak, és 
ők mit tesznek a Föld megóvá-
sának érdekében. Majd közös 
éneklésre került sor, ahol alsó-
sok és felsősök együtt énekel-
ték Bagdi Bella és az Oscar-dí-
jas Mindenki kórusa: Gyújts 
egy gyertyát a Földért című 
dalát. Biológia órákra videók-
kal és wordwall játékokkal ké-
szültek a kollégák. Az alsósok 
sógyurmából Föld-medálokat 
készítettek, amit száradás után 
kifestettek. Kreatív kézműves 
és rajzos foglalkozások színesí-
tették még ezt a napot”. Tóth 
László Péter, a Móra Ferenc 
Tagiskola tagintézmény-veze-
tője elmondta, hogy iskolájuk 

ebben az évben csatlakozott 
először a Fenntarthatósági 
témahét programjaihoz, és a 
következő témákat dolgozzák 
fel: a víz, a felelős fogyasztás 
és a hulladék keletkezése. Az 
első és második osztályosok a 
híres rajzfilmfigura, a Vízipók 
birodalmában a vizes élőhelyek 
állataival ismerkednek meg. A 
harmadikosok a „Cseppben a 
tenger” témán keresztül a víz 
fontosságát ismerik meg. A 
negyedikesek a Föld – kvíz pro-
jekt során megismerik a hul-
ladékkezelés 6R, azaz Re cycle 
– Szelektálj!, Reuse – Használd 
újra!, Reduce – Spórolj!, Repair 
– Javítsd meg!, Refuse – Uta-
sítsd el!, Rethink – Gondold 
újra!  tanácsait, és összeállítják 
a Föld-kvíz társasjátékot előre 
megadott szabályok és minták 
alapján. A felsősök Föld – kvíz 
keretében a Nézz szembe a 
szemeteddel!, Hasznosíts újra!, 

Fenntartható közlekedés, Öko 
divathét-eco fashion week té-
mákat választották. A projektek 
során megtanulják a hulladék-
kezelés 6R tanácsait, hulladék-
ból készíthetnek játékokat, a 
közlekedés történetén keresz-
tül megismerkednek a környe-
zetkímélő közlekedési eszkö-
zökkel és a közlekedési módok 
fenntarthatóbb megoldásaival. 
A tanulók felfedezik, hogyan 
legyenek ökodivatosak saját 
kreativitásuk fejlesztésével. 
A Sajószentpéteri Művelődési 
és Sportközpont, Városi Könyv-
tár egy internetes kvízjátékra 
hívta a város iskolásait Föld 
napja címmel. Bízunk ben-
ne, hogy ezek a programok is 
hozzájárulnak ahhoz a szem-
léletváltáshoz, amellyel a jövő 
nemzedékei számára is élhető 
maradhat a Föld nevű bolygó!

Románné

Jogkövető polgárokkal egyszerű a munka
Portré: dr. Gramantik Georgina

Sajószentpéter Város Polgármesteri Hivatalának Igazga-
tási Osztályát 2021. március 16-ától vezeti dr. Gramantik 
Georgina, aki két gyermeke megszületése után költözött 
vissza a fővárosból Borsodba. Jogászként dolgozott ko-
rábban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen, a pályázaton el-
nyert új munkakörben viszont újszerű közigazgatási fel-
adatok várták. A váltást nem bánta meg, úgy fogalmaz, 
jól érzi magát ebben a munkakörben, amihez hozzájárul 
a hivatal és a város miliője is.

Dr. Gramantik Georgina 
pozitív véleménnyel van a 

sajószentpéteri emberekről

A központi óvodában a virágültetés 

ebben az évben a szülőkkel közös 

program volt

Készül a kiskert a Semmelweis Utcai TagóvodábanElkészült a sziklakert a Móra Ferenc Utcai Tagóvodában
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MOZAIKMOZAIK
A szén illata

Volt egyszer egy kisvasút
Ugyan én a Bán völgyében születt em, anyai nagyszüleim 
a kicsi bányászfaluban, Kondón éltek, és a múlt század 
hatvanas éveinek elejétől kisiskolásként, különösen a 
nyári vakációk idején gyakran időztem náluk. Az akkori 
Sajószentpéter nagyközség így hamar megkerülhetet-
lenné vált számomra. Akkor még persze azt nem is sejt-
hett em, hogy sok-sok évvel később – már családot ala-
pítva – éppen Sajószentpéteren találok majd ott honra.

Kisfi úként már napokkal ko-
rábban izgatott an vártam eze-
ket a – számomra akkor - nagy 
utazásokat, amikor végre fel-
szállhatt am a kedvenc (kicsit 
huzatos, kicsit poros) kisvona-
tomra, amely a nagyszülők ki-
csi, de takaros háza közelében 
zakatolt el. Mára bizony már a 
kenyerem javát megett em, de 
ezekre az időkre még fél év-
század elmúltával is gyakran 
visszagondolok. Az emlékké-
pek ugyan kissé már megsár-
gultak, a kontúrjai elmosódtak, 
de közben az orromban mindig 
ugyanaz a határozott  illat tolul 
fel. A szénnek a vicinális kis va-
gonjainak minden zugába be-
ivódott , semmi mással össze 
nem téveszthető illata… 
Gyermekeink, unokáink kö-
zött  bizonyára kevesen van-
nak, akik hallott ak arról, hogy 
egykor ez a - maga idejében a 

völgy bányásztelepüléseinek 
megközelítésében is szinte 
nélkülözhetetlennek számító - 
közlekedési eszköz egyáltalán 
létezett  volna. Nem csoda, hi-
szen mára a vasútnak a nyomai 
is eltűntek a szemünk elől, egy-
kori utasai közül pedig egyre 
többen már az égi vonatokon 
döcögnek. A kor tanúi szép las-
san elfogynak. A fi atalok fi gyel-
mébe ajánlva megkísérlem dió-
héjban összefoglalva elmesélni 
ennek a száz éve megszületett  
kisvasútnak a történetét. Hogy 
ne vesszen örökre a feledés 
homályába…
A kisvasutat csakúgy, mint 
Sajószentpéter fejlődésének 
majd egy évszázadát, a szén-
bányászat megindulásának 
köszönhetjük. Sajószentpéter 
és környéke bányatörténetét 
1767-ig vezethetjük vissza, 
amikor a császári udvarhoz 

Schőner Xavér Ferenc parasz-
nyai szénlelőhellyel kapcsolat-
ban bányajogosítványért fo-
lyamodott . Borsod vármegye 
ugyan már 1810-ben jelentést 
készített  az udvarnak a pa-
rasznyai szén hasznosítására, 
majd Szontágh Ádám, Gömör 
vármegye táblabírájának kez-
deményezésére 1822-ben 
hivatalos vizsgálat is folyt ez 
ügyben, az első – alig két évet 
megélt – bányát Marti n János 
csak 1864-ben nyitott a meg 
„Johann Marti n Grube” néven, 
Sajólászlófalva mellett . Egy 
1788-ban kelt törvény által vált 
a szén a földbirtok tartozéká-
vá mint „szabad ásvány”. Nem 
csoda hát, hogy szinte minden 
(sokszor hozzá nem értő) föld-
tulajdonos és vállalkozó szel-
lemű ember saját birtokában 
akart tudni egy - szerencsés 
esetben hosszú távon jó jöve-
delmet ígérő - szénlelőhelyet. 
A technika gyors ütemű fejlő-
dése révén napjainkban már 
annyira természetes, hogy a 
legkisebb településről is szinte 
bárhová könnyedén eljutha-
tunk személyautóval, de még 
autóbusszal is. Erre gondolva 
szinte hihetetlen, hogy a Ma-
gyar Államvasutak a Sajó völ-
gyének első, Miskolc és Bán-
réve közötti   mellékvonalát - az 
országgyűlés 1868. évi XLIX. 
törvényében foglaltak szerint 
- csupán 1871-ben, a Bánré-
ve és Ózd közötti   szakaszát pe-
dig a következő év végén adta 
át a forgalomnak. 
A bányanyitások a második 
ipari forradalomnak köszön-
hetően szaporodtak igazán 
meg: a XIX. század második fe-
lére a lakossági igényeken túl 
a vasúti  közlekedés és az ipar 
is egyre nagyobb mennyiségű 
szén kitermelését igényelte. Az 
észak-magyarországi iparvidék 
vaskohászatának nagyüzemei 

is mind több barnaszenet hasz-
náltak fel, a gazdag lelőhelyek-
nek köszönhetően az 1886-ig 
mezővárosi rangot viselő Sajó-
szentpéter hamarosan az ipari 
települések kialakulásának út-
jára léphetett . A kísérletezé-
sek időszaka után az 1888. év 
számít igazán a sajószentpéteri 
bányászat kezdetének, amikor 
a Kos-völgyben az Erzsébet-lej-
tősaknával és két függőleges 
aknával a Xi� ovics család meg-
nyitott a szénbányáját, amelyet 
a következő évben a másik 
nagybirtokos, gróf Szirmay Al-
fréd „Alfréd I” bányája köve-
tett . Ezeket a bányaterületeket 
– a Sajószentpétertől egyre 
távolabb feltártakkal együtt  - 
1895-ben a Magyar Általános 
Kőszénbánya Rt. által alapított  
Borsodi Szénbányák Rt. vásá-
rolta fel, és a termelését egy 
kézbe fogva az Alfréd-bányát 
jelölte ki az itt eni széntermelés 
központjának. Az Erzsébet-ak-
náról keskeny nyomtávú, ló-
vontatású vasutat épített ek az 
Alfréd-bányai rakodóig, onnan 
normál nyomtávú iparvágá-
nyon szállított ák a szenet a 
MÁV- állomásig. (Ez utóbbi sín-
párt a Bánréve-Miskolc vonal-
lal egyidőben fektethett ék le.) 
A szénmezők hátára épült Sajó-
szentpéter ennek a kisvasútnak 
is köszönhetően kapcsolódott  
be az ország vérkeringésébe, 
és vált hosszú időre a borsodi 
szénbányászat egyik központ-
jává. 1920-ra a környéken 
sorra nyílt bányákban fejtett , 
egyre nagyobb mennyiségű 
szenet nem lehetett  már a ko-
rábbi lóvontatással szállítani a 
sajószentpéteri vasútállomásra 
és az 1895-ben felépített  üveg-
gyárba, ezért a Sajókondói 
Kőszénbánya Rt. egy 760 mm 
nyomtávú külszíni bányavasút 
építését határozta el a Hari-
ca-völgyben Sajószentpéterig. 

„Uj vasút. A Kondói Kőszén-
bánya Részvény társulat Sajó-
szentpétertől Kondóbányáig 
rendes nyomtávú vasútvonalat 
épít. A vasút körülbelül 6 km 
hosszú lesz és Sajószentpéteren 
kívül Sajókápolna, Lászlófalva 
és Radistyán községek határait 
fogja érinteni. Ezen határokat 
illető kisajátí tási tárgyalások 
a múlt héten voltak Kozma 
Elek főügyész vezetésével. A 
tárgyalások a mult hét végén 
fejeződtek be és miután a leg-
több érdekeltt el megegyezni 
nem tudtak, bírói kisajátí tás 
fog létrejönni. Ennek dacára 
a vasút építését ma megkezd-
ték” – adta hírül 1921. június 
9-i számában a Miskolci Reg-
geli Hírlap.
A Sajószentpéter és Kondó 
között  megépült fővonalra 
csatlakozott  néhány rövidebb 
mellékvágány, amelyek a ki-
sebb aknákból szállított ák a 
kitermelt szenet. A vasút el-
sődleges feladata volt, hogy a 
Harica és a Nyögő, majd 1921-
től az Alacskai Kőszénbánya és 
Villamossági Rt. által épített  

iparvasút mellékvonalán már 
az Alacska-patak völgyében 
működő bányákból a szenet 
csillékben Sajószentpéterre, 
visszafelé pedig a termeléshez 
szükséges anyagokat és esz-
közöket az aknákhoz szállítsa. 
Emellett  az arra kialakított , 
menetrend szerint közlekedő 
fapados vagonokkal a bányá-
szok munkába járását, illetve 
az érintett  települések lakói-
nak Sajószentpéterre és onnan 
hazajutását is hosszú évekig 
biztosított a.
A gazdaság fejlődésének átme-
neti  megtorpanása miatt  azon-
ban hamar viharfelhők gyüle-
keztek a bányászat és a vasút 
felett : 1924-ben a Kőszénbá-
nya Rt. aknái csődbe jutott ak, 
a vasút eszközeit a Miskolci 
Reggeli Hírlap 1925. október 
11-i számában megjelent hir-
detés szerint megpróbálták ér-
tékesíteni:
„Árverési hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy köztar-
tozások fejében lefoglalt 10 
db Orenstein és Koppel-féle 76 
mm nyomtávú billenőkocsi, va-
lamint vörösrézdrót huzal, vil-
lanyvezetéki-oszlopok, vastra-
verzek Kondó községházánál 
f. é. október hó 15-én d. e. 10 
órakor nyilvános árverésen el 
fognak adatni.
Sikertelenség esetén a második 
árverést Sajószentpéteren ok-
tóber hó 28-án d. e. 10 órakor 
tartjuk meg. Elöljáróság”
Közben a halálos baleset is meg-
rázta a bányásztársadalmat: 
„1924. január 15-én délután 
2 órakor Sajókondóról, a sa-
jókondói részvénytársaság 
bányájából elindult az iparvo-
nat. A mozdonyon utazott  Kil-
ler Nándor bányaigazgató is. 
— Sajószentpéter közelében a 
mozdony tüzszekrényében az 
egyik cső megrepedt, a szek-
rény ajtaja kivágódott  és azon 
forró gőz tódult ki. A forró gőz 
Killer Nándor igazgatót halál-
ra forrázta, de súlyosan meg-
sebesített e Pongrácz Sándor 

mozdonyvezetőt is.”/Részlet a 
Miskolci Hírlap 1926. április 20-
i, az ügy tárgyalásáról tudósító 
cikkéből./
Bizonyára ez a szerencsétlen-
ség, ha a varbói legények ki-
siklatási kísérlete nem is, az 
mindenképpen megpecsételte 
a vasút sorsát, hogy akkoriban 
már csak a Bolváry Andor tulaj-
donában lévő Balázs-akna ter-
melt, de 1926-ban ez is a töb-
biekhez hasonló sorsra jutott : 
a termelés szinte teljesen meg-
szűnt. Így a bányavasút fenn-
tartása már gazdaságtalanná 
vált, a síneket felszedték, majd 
a járművekkel és az összes esz-
közzel együtt  értékesített ék.
A gazdasági világválságból kilá-
balásra egy jó évti zed ráment, 
de 1938-ban a Ludnavölgyi 
Kőszénbánya Vállalat K� . újra 
bányát nyitott  Harica-lejtősak-
na néven. Ezt a Bolváry család 
Éva(Cseres)- aknájával egyesít-
tetve létrejött  Harica-bánya, 
Borsod megye egyik legtöbb 
szenet adó vállalkozása. A meg-
növekedett  termelés a vasúti  
szállítást ismét létkérdéssé 
tett e, így 1938-ban Sajószent-
péterig a bányavasút meglévő 
nyomvonalát és alépítményét 
felhasználva újra visszafektet-
ték a keskeny nyomtávú iparvá-
gányt. A mintegy 16 km hosszú 
vasútvonal Sajószentpéterről 
Parasznyán át Miskolcra vezető 
2517. számú közút jobb oldalán 
kialakított  (és majdnem teljes 
hosszában megmaradt) tölté-
sen és műtárgyakon haladt. 
Kondó település előtt  („Száz-
hétnél”) fordulva be a 
Harica-patak völgyébe, egé-
szen a fűrésztelepig. A Sajó-
szentpéter szélén található 
végállomáson jegypénztár 
és forgalmi iroda is szolgálta 
az utasokat. (Az épület ma is 
áll, már körbe véve hasonló 
társaival lakóházként szolgál 
tovább.) A bányavasút sze-
mélyszállító vagonjai csak idá-
ig közlekedtek, míg a szenet 
szállító tehervonatok tovább, 

a közeli átrakóig, ahol a szállít-
mányukat a csillékből a szokvá-
nyos tehervagonokba öntött ék 
át, hogy ezekben eljuthasson 
a felhasználókhoz. A vasutat 
1945-ig a szén szállításában 
érdekelt bányatársaságok üze-
meltett ék, amíg az államosítá-
sok következtében (1947-től) 
498. számú vonalként a Ma-
gyar Államvasutak kezelésébe 
nem került.
Felépítése után a Berentei 
Hőerőmű állandó nagy meny-
nyiségű szenet és ehhez új 
szállítási koncepciót igényelt: 
1957-ben függő kötélpályákat 
létesített ek Lyukóbánya–Kon-
dó- és Kondó–Berente-szé-
nosztályozó között . Ez pedig 
az 1960-as nagy árvízben ha-
talmas károkat is elszenvedett  
kisvasútnak nem ígért további 
hosszú életet.
Amikor a már tanbányaként 
működő II. akna végleg bezárt, 
a végítélet szele részben a vas-
utat is megcsapta.
„- Megszűnik a kisvasút… Ezután 
autóbusz biztosítja a forgalmat. 
A haricai kisvasút ipari érde-
keltség volt. De ezen utazott  
dolgára a piacra igyekvő asz-
szony, az iskolába siető gyerek 
és a rokonhoz, baráthoz láto-
gató család. És a sok-sok bá-
nyamunkás is siktába, és mun-
kából haza”- panaszkodtak az 
1967. február 26-án megjelent 
Észak-Magyarország tudósító-
jának Sajólászlófalván. 
Az egykor legendás sajószent-
péteri szénbányászatnak 1973-
ben, a III. akna (ekkor már 
tanbánya) bezárásával pecsé-
telődött  meg véglegesen a sor-
sa. Ezzel a kisvasutat is utolérte 
az elkerülhetetlen, mégis szo-
morú végzete: immár másod-
szor – úgy tűnik, hogy örökre 
- felszedték a síneket. 
Nem maradt más utána, csu-
pán gyerekkorom néhány fa-
kuló emlékképe - orromban a 
szén illatával…

Kiss BarnabásA kisvasút dízelmozdonya és vezetője, Maklári Sándor

A II. aknáról ez a „villanymozdony” 

szállított a a megrakott 

csilléket a péteri rakodó-osztályozóra 

és még egy személyszállító kupét is 

vontatott . Vezetője Feledy István volt
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Különb lett, mint mások

Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes 
és kiváló művész születésének centenáriuma és halálá-
nak 50. évfordulója ti szteletére íródó cikksorozatomban 
igyekszem feldolgozni életútját. Ehhez – külön megjelö-
lések nélkül - a Cserje Zsuzsa által írt egyetlen róla szóló 
könyvet, valamint a korabeli sajtó számtalan interjúját 
és kriti káját hívom segítségül. Előző számunkban a Va-
dászy Pál esperes által a Sajószentpéteri Református 
Nagytemplomban történt megkeresztelésétől a sáros-
pataki kis internátusba érkezéséig követt ük nyomon a 
gyermek Pécsi életének első évti zedét.

Pécsi Sándorra emlékezünk

II. rész – Legátusból 
színinövendék

„Talán sohasem tombolt ha-
talmasabban világunkban a 
pusztí tás és rombolás szelle-
me, mint napjainkban…”. Pé-
chy Sándor oly korban kezdte 
meg gimnáziumi tanulmánya-
it, amelyet dr. Mátyás Ernő, 
az intézmény közigazgatója az 
1933-ban megjelent évköny-
vükben így jellemzett . Akkor 
még ő sem tudhatt a, hogy egy 
évti zed múlva „az ember úgy 
elaljasult, hogy önként, kéjjel 
ölt, nem parancsra…”. És Rad-
nóti  sem, hogy szavai napjaink 
történéseire ennyire érvénye-
sek lesznek!
A tí zesztendős diák, aki szeren-
csére a falakon belül ebből az 
ártó szellemből vajmi keveset 
tapasztalt, 1932. szeptember 
18-án levelezőlapon így szá-
molt be hozzátartozóinak az 
új környezetbe való beilleszke-
désről:
„Drága jó Nagymama és Ke-
reszt! Lapodat megkaptam. 
Hogy érkeztél meg? Pénteken 
nagy tűz volt, Várhomokon. Ti 
hogy vagytok? Én hála Istennek 
jól érzem magam. A tanulás jól 
megy. Minden nap felelek. Ze-
neórára pénteken járok. Még 
nem tudom, hogy lesz-e szüre-
ti  vakáció. Van még 24 f-em. 
Tiszteletes bácsi hazament. A 
szobatársaim kézcsókjukat kül-
dik mindkett őtöknek. Az első 
padban ülök Kukoró Ferivel. Is-

ten veletek, írjatok mindenről, 
szeretett el csókol sok kézcsók 
kíséretében Sanyi”
Egy másik korai emlékét egy 
későbbi osztálytalálkozón No-
vák Sándor tanár úrnak így em-
legett e fel:
„Emlékszik Pickre, tanár úr ké-
rem? … Én lennék, így hívtak 
Patakon. Az első órán kaptam e 
dísztelen nevet … Szabó Gyula 
tanár úrtól. Picusnak olvastam 
a harkály lati n nevét, úgy, mi-
ként írati k: cével és nem kával! 
Az osztály röhögött . Először pi-
cus-cicusnak csúfoltak, abból 
csinálták, a macska tudja, ho-
gyan: a Picket”. Bár ő maga úgy 
emlékezett , hogy „hiteles ta-
núk szerint a kollégium szégye-
ne voltam, olyan rossz tanuló”, 
az év végi bizonyítványai ennél 
egy kicsivel árnyaltabb képet 
festett ek le róla. Ugyanis azok-
ban egy mindig példás maga-
viseletű diáknak a tantárgyak 
jeles, jó és elégséges eredmé-
nyei váltogatt ák egymást, de a 
rajz és ének rubrikákba szinte 
mindig 1-es számjegy (az akko-
ri legjobb előmenetel) került. 
Nem véletlenül, hiszen az év-
könyvek arról is beszámoltak, 
hogy már első évben III. (ő 
maga ugyan másodikra emlék-
szik vissza egy interjúban, de 
ennek nem találtam nyomát 
– a szerk.) hegedűsként isko-
lai rendezvényeken, a diákok 
i� úsági zenekarában játszott , s 
nem egy évben kapott  énekből 
2,50 pengő jutalmat.

Pécsi gimnáziumi évei alatt  
a legjobb úton haladt afelé, 
hogy református lelkész vál-
jék belőle: negyedik osztályos, 
amikor 34 társával „hitvallást 
tett ”, majd mielőtt  1940-ben 
jó eredménnyel az „érett ségi 
vizsgálatot” is letett e volna, 
legátusként a templomi szó-
székre is felállt:
„…mint végzős diák, karácsony 
és húsvét táján még prédikál-
tam is a templomban. Nagyon 
szép bibliamagyarázatokat 
tartott am, azt hiszem. Hiszen 
a szószék volt az első színpa-
dom… ott  éltem ki először szí-
nészi becsvágyaimat.”
Ő a prédikációt is színpadi előa-
dásként élte meg, hiszen lelké-
ből a színészet kipróbálásának 
vágya egy percig sem hunyt ki, 
csupán egy kicsit szunnyado-
zott .  Igazán a diákok „Erdélyi 
János Önképzőkörében” érezte 
ott hon magát, ahol többek kö-
zött  a „Szenti vánéji álom” mes-
teremberei közül Gyalu aszta-
los bőrébe is belebújhatott . Az 
első szereplésére, a „Fekete lo-
vas” Hoff er Gyurkájára Novák 
tanár úr így emlékezett :
„Alig látszott ál ki a mó-
cok-martalócok seregéből, és 

amikor felhangzott  a színpa-
don: jelentkezzenek a férfi ak, 
megszólaltál vékonyka hangon: 
- Itt  vagyok! Én is férfi  vagyok!”
Az idő múlásával a kisfi ú is szé-
pen felcseperedett , hetedikes, 
amikor neve már a „nyelvvédő 
szakosztály” választmányá-
nak tagjai között  szerepelt, és 
Flambeau szerepét is őrá osz-
tott ák az 1939. 06.18-i évzáró 
ünnepélyen, ahol részletet ad-
tak elő a francia Edmond Ros-
tand „A sasfi ók” című verses 
drámájából. Szeptemberben 
pedig már megválasztott ák a 
szakosztály vezetőjének, de 
nyolcadikra sokoldalúságá-
ról is tanúbizonyságot tett : a 
Rákóczi sportkörben az ököl-
vívó-szakosztálynak lett  a ve-
zetője. (Nem lehetett  nagyon 
népszerű ez a sportág a diákok 
körében, hiszen az évkönyv 
mást nem is említ meg róla.) 
Ekkorra a később kiteljesedő 
gyűjtőszenvedélyének első 
csírái is megjelentek: 11 dara-
bos adományával gyarapított a 
az iskolai éremgyűjteményt. A 
színjáték iránti  vágyát erősíti  
az a történet, amelyet később 
maga említ meg egy osztályta-
lálkozón Héthy Lajosnak:

„Egy esti  mozielőadásra emlék-
szem, nem kaptam meg tőled 
az osztályfőnöki engedélyt. Pa-
tak híres fodrásza, Dobozi bácsi 
olyan bajuszt és álszakállt ra-
gasztott , hogy te a mellett em 
lévő páholyban nem ismertél 
reám, vagy csak nem akartál 
rám ismerni?”
„Az őszinteség zsenije volt - 
és történetesen pataki diák… 
Milyen természetesen egyet 
jelentett  Patakon magyarnak 
lenni és szegénypárti nak len-
ni. S milyen természetes volt 
igazságpárti nak lenni. (…) Pécsi 
Sándorról szólva: jól tudom én, 
hogy a hazug pátoszt nem tűrő, 
szenvedélyes őszinteség, az 

egyszerű nagyság veleszületett  
tulajdona volt.”. Így búcsúzott  
tőle sírjánál Mészöly Dezső a 
pataki diákok nevében.
A Bodrog-parti  Athén sem fe-
lejtett e el őt, 1984. augusztus 
19-én a Marton László által 
megálmodott  bronz alakban 
foglalhatt a el méltó helyét a 
Református Kollégium iskola-
kerti  szoborgalériájában.
Pécsi érett ségi után végül en-
gedve a család akaratának, 
amely a biztos jövőt megala-
pozni vélt ügyvédi pálya felé 
igyekezett  őt terelni, felvételre 
jelentkezett  a pesti  egyetem 
jogi karára. Tanulmányait azon-
ban egy esztendő elteltével ab-

bahagyta, és előbb Monoron, 
aztán Csepelen segédjegyző-
nek állt. De igazából egyik he-
lyen sem sikerült jobban meg-
kedvelnie a számára egyhangú, 
lélekölő hivatalnoki munkát.
Ismerősei tudták róla, hogy 
akár még fi zetne is érte, csak 
a színjátszás közelében marad-
hasson, így hozzásegített ék, 
hogy a Magyar Filmiroda alkal-
mazza.
„Rendezőgyakornok lett em a 
fi lmgyárban. Filmrendező! Ez 
már másképp hangzott  a csa-
ládban, hiszen azt mindenki 
tudta, hogy egy fi lmes száz 
meg száz embernek parancsol. 
Ez pedig a kispolgári élet ideál-
ja volt. Innen már csak egy var-
gabetű és mégis csak színész 
lett em.”
Ugyanis Mikszáth Kálmán „Be-
szélő köntös”-ének forgatá-
sába csöppent bele. Néhány 
meglátásával előhozakodva 
azonnal feltűnt minden apró 
részletekre kiterjedő alapos-
sága, ezért javasolták neki, 
hogy jelentkezzen a főiskolá-
ra, sajátí tsa el mélyebben is 
a rendező szakmát. Azonban 
kapott  egy dublőr szerepet is 
a fi lmforgatás alatt , és elragad-
ta a vágy, emiatt  döntött  úgy, 
hogy az egykori papnövendék-
ből Thália papjává válik, ehhez 
pedig inkább a Színiakadémia 
színésztagozata lesz a számára 
legmegfelelőbb hely. Két évet 
el is töltött  az intézményben, 
többek mellett  Zenthe Ferenc 
társaságában, akit Pécsi győ-
zött  meg, hogy szánjon 20 pen-
gőt a jelentkezési díjra. Ez idő 
alatt  olyan darabokban jutott  
szerephez, mint a „Bánk bán” 
(Katona József), a „Napfoltok” 
(Bíró Lajos) vagy „A vén ga-
zember” (Harsányi Zsolt). Egy 
évközi vizsgán a „Szenti vánéji 
álom”-ban egy másik meste-
rember, Orrondi, az üs� olto-
zó szerepét formálta meg. És 
eljött  a felemelő pillanat: a 
Nemzeti  Színház deszkáin elő-
ször léphetett  fel. „A kaméliás 

hölgy” szereposztásában ezt 
olvashatt ák: „Küldönc…..Péchy 
Sándor, akadémiai növendék”
Az sem számított , hogy csu-
pán egy levelet kellett  átadnia 
néhány szóval, amikor azokat 
Jávor Pálhoz intézhett e! Ezt a 
bemutatkozást ő maga fősze-
repként értékelte. Csakúgy, 
mint Sárospatakon a Határőr 
című lap tudósítója: „Volt sá-
rospataki diák sikere a Nem-
zeti  Színházban! … A kaméliás 
hölgy című Dumas-darabban 
arat nagy sikert estéről estére 
…”
Az 1944. évi záróvizsgán Sze-
mere György „A siralomház-
ban” című darabja (amelyet a 
Thália-társaság mutatott  be 
még 1906-ban) került műsor-
ra. Ebben az emberölésért 
halálra ítélt szegedi parasztot, 
Karácsony Jóskát alakított a, 
aki élete utolsó éjszakáját a si-
ralomházban tölti . A kor neves 
szakírója, Dalos László 1967-
ben, a Színészarcok című soro-
zatában így emlékezett  vissza 
erre az előadásra:
„Ott  állt egy zömök, s már akkor 
kopaszodó fi atalember a Zene-
művészeti  Főiskola kistermé-
nek színpadán, s mondta egy 
naiv, ti szta ember megbékélő 
mondatait (...) — ott  állt egy 
végzős színinövendék, s ahogy 
állt, ahogyan lépett , amint csiz-
májához vagy a borospohárhoz 
nyúlt: minden gesztusa, játéka 
ma is előtt em van. Emlékszem, 
arra a kérdésre kerestem köz-
ben a választ: kit utánoz? Nem 
utánzott  senkit. Kihez hasonlít? 
Nem hasonlított  senkihez.
Akkor még így nyomtatt ák ki a 
nevét a színlapra: Péchy Sán-
dor. Miként Jókai Mór a maga 
nevének eredeti  ipszilonját, úgy 
hagyta el ő is a céháipszilont. 
Ez persze önmagában édeske-
veset jelent; Pécsi Sándor ple-
bejus volt céháipszilonosan is!”

Kiss B.

Folytatása a következő 
számunkban.

Kiss Manyi és Pécsi Sándor 1965-ben a Madách Színház 
művészbejárója előtt 

A Magyar Rádió 20-as stúdiójában 1962-ben

Pécsi Sándor a saját ott honában
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Már látszik az „alagút” vége

Hazánk egyik legzsúfoltabb közútja kétségtelenül a 26-
os számú, ami Miskolcot köti  össze Bánréve határátke-
lőjével, és átszeli Sajószentpétert is. Éves átlagban napi 
13456 motoros jármű halad így át városunkon, köztük 
kamionok, teherautók, autóbuszok és személygépko-
csik, amelyek jelentős zaj-, por-, füst- és koromszennye-
zést okoznak. A településünket elkerülő nyomvonalról 
már a ’80-as években készült ha� éle változat, ám csak 
nem akart megépülni az út. Pár hónapja azonban bein-
dultak a munkagépek, jókora depókat halmoztak fel az 
építési területen, és most már biztos, hogy belátható 
időn belül átt erelődik a forgalom nagy része az új, 2x1 
sávos elkerülő útra.

A Miskolc-Ózd közötti   60 kilo-
méteres távolságot gépjármű-
vel egy órán belül képtelenség 
megtenni a közlekedési sza-
bályok betartása mellett , ami 
a 21. században tarthatatlan 
állapot. Közben egyre csak nö-
vekszik a személyautók száma, 
ami hazánkban már megköze-
líti  a négymilliót, és ezek meg-
jelennek a közutakon. Egyre 
nagyobb tehát a zsúfoltság, 
a zökkenőmentesebb forgal-
mat pedig csak az úthálózat 
bővítésével lehet szabályozni. 
A Kormány ezért 2019 végén 
úgy határozott , hogy 2024-ig 
összesen 430 milliárd forintot 

fordít négy kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló közú� ej-
lesztésre, melyek egyike a Sa-
jószentpéter-Berente elkerü-
lő szakasz.
A szentpéteri körforgalomból 
induló 260-as számú főút 10,6 
kilométer hosszú lesz, amihez 
két körforgalom és nyolc da-
rab új híd épül. Az építkezés 
alapkövét 2021. június 29-én 
rakták le, ám előtt e sor került 
az érintett  terület régészeti  
feltárására. A munkálatok el-
kezdése során azonban máso-
dik századi leletek kerültek a 
felszínre, ami ismét ásatásokat 
igényelt. A NIF (Nemzeti  Infra-

struktúra Fejlesztő) Zrt. által 
kiírt nyílt közbeszerzési pályá-
zatot 2020. november 05-én 
tett ék közzé, melynek nyertese 
a HE-DO Építő Zrt. és a SOLTÚT 
K� . lett , akik nett ó 29,9 milli-
árd forintért vállalták a beru-
házás elkészítését, a befejezés 
dátumaként pedig 2024 eleje 
szerepel. A hely jellegzetessé-
géből adódóan – hiszen az út 
egy része a Sajó árterén épül 
meg – szükség lesz mederkor-
rekcióra, partszakaszok meg-
erősítésére és lakóingatlanok 
védelmének a biztosítására is. 
Sor kerül még meglévő csatla-
kozó utak korrekciójára és út-
burkolatok megerősítésére.
Az elkerülő út építéséhez szo-
rosan kapcsolódik a 2606-os 
jelű Kazincbarcika-Múcsony 
összekötő út korszerűsítése és 
korrekciója. Kazincbarcika vá-
ros belterületén egy új városi 
bekötés épül a 260. sz. külterü-
leti  elkerülő úthoz csatlakozva. 
Az új városi bekötés új nyom-
vonalon épül 900 m hosszban, 
amelyen két új építésű körfor-

galmi csomópont (egy négyágú 
és egy ötágú) létesül.
A beruházás befejezésének 
várható időpontja 2023 nyara. 
A kivitelezést a STRABAG Épí-
tőipari Zrt. végzi nett ó 5,3 mil-
liárd forint értékben.
A két összefüggő beruházás 
révén a belterületi  szakaszok 
forgalma, az utazási idő és a 
baleseti  kockázat is nagymér-
tékben csökkenthető lesz, 
egyútt al mérséklődik az érin-
tett  településeken a teher-
gépjármű-forgalom okozta zaj 
és egyéb környezeti  ártalmak 
okozta terhelés. A közlekedés 
biztonságosabb lesz, emellett  
pedig gyorsabban elérhetővé 
válik Miskolc, a főváros, vala-
mint az M30-M3-M25 gyors-
forgalmi utak a környező tér-
ségekből – tudtuk meg a NIF 
közleményéből. A fejlesztés az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium megbízásából, a NIF 
Nemzeti  Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. beruházásában, hazai 
forrásból valósul meg.

Kovács I.

A tájékoztató célja, hogy rámutasson azon építési tevékenységek jogszerű végzésének szabályaira, amelyek nem esnek 
az építésügyi és építésfelügyeleti  hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendelet hatálya alá.
Ezen építési tevékenységek végzését, rendeltetési egységek részleges vagy egészben történő rendeltetésének 
megváltoztatását és reklámhordozók kihelyezésének szabályait Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) önkormányzati  rendelete (Rendelet) szabályozza.

Több évti zed halogatása után épül a 26-os számú főút elkerülő szakasza

Tájékoztató az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentési eljáráshoz nem 
kötött  építési tevékenységek végzéséről, illetve az önálló rendeltetési egységek 

részben vagy egészben történő rendeltetésének megváltoztatásáról

A NIF közleménye
A szakaszon 8 új híd is épül, melyek közül a legnagyobb a Sajó folyó feletti   3x54 m nyílású, acél tartószerkezetű és vasbeton 
pályalemezű (öszvér kialakítású) áthidalás. Híd épül továbbá a MÁV Miskolc-Bánréve vasútvonal keresztezésénél, a Szuha-patak 
felett , valamint az ipari út és egyéb vízfolyás keresztezésekhez. A földmunkák megkezdése előtt  megtörtént az építési terület 
lőszermentesítése, sor került a bozót- és cserjeirtásra, valamint a fakivágási munkákra is. Az idei év során még ugyan vannak 
folyamatban régészeti  megfi gyelések és bontómunkák a szakasz több pontján, de a közműkiváltások és a nagytömegű földmunkák 
lesznek a 2022. év  legfontosabb kivitelezési feladatai. Folyamatban vannak már az egyes hidak építési munkái is, elkezdődtek a 
cölöpözések és a különböző szerkezetek helyszínre szállításai is. Az év második felében kezdetét veszik a forgalomkorlátozásokkal 
és terelésekkel járó körforgalmi földmunkák is, melyek okán hosszabb utazási időre lehet számítani az Edelény és Múcsony 
irányában közlekedőknek. A jövő évben várható a pályaszerkezeti  rétegek építése, a forgalomtechnikai és a befejező munkák 
kivitelezése. Az elkerülő út műszaki átadására és forgalomba helyezésére várhatóan 2024. év elején kerül sor.

Már javában épül az egyik Sajó fölött  átí velő híd

Itt  csatlakozik majd a meglévő körforgalomhoz az elkerülő út
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Vízszintes: 1. Kétszeres Kossuth-díjas színész, rendező, 
színházigazgató, 1946-ban szerződtett e magántársula-
tához Pécsi Sándort. 9. Polcz … (pszichológus, a Hos pice-
mozgalom életre hívója. 10. A –nél ragpárja. 11.  Data 
Transmission Network (amerikai elemzőcég). 12. Késői éne-
kes műsor. 14. Becézett  Magdolna. 16. Olyanná (tesz). 17. 
Rangjelző előtag. 18. Versenyszakasz. 20. A természetes 
alapú logaritmus jele. 21. Ilyen parancs volt az ukáz. 23. Téli 
csapadék. 24. Szabásminta. 26. Egykori Kossuth-díjas szí-
nésznőnk. (Margit). 28. Tyúkvélemény. 29. Rablóból lesz a 
legjobb. 31. Kisbolygó.

Függőleges: 1. Kisméretű ragadozó. 2. Nem speciális. 3. 
Rendfokozat. 4. A szabadba. 5. Az a hír járja (francia). 6. 
Nemzeti  Együtt működési Alap. 7. Spanyol Ágnes. 8. Lobo-
gó leng a tetején. 13. Két oldalból áll. 15. Diétás üdítőital. 
19. Jótékonykodik. 22. Pati nás szállodalánc. 23. Háborúval 
kapcsolatos. 25. Tajvan NOB-jele. 26. Betegségek nemzet-
közi osztályozására szolgáló kódrendszer. 27. Jövendőbeli, 
menyasszony. 30. Az argon vegyjele.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levele-
zőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2022. június 
6-áig. A helyes beküldők között  egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofi t K� . 3770 
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 
Február havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Kossuth-díj”. 
Köszönjük Olvasóink akti vitását! Az április 12-én megtartott  
sorsoláson Maróti  Hajnalkának kedvezett  a szerencse. Gra-
tulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

A Rendelet 30. §-a értemében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le:
a) az egyszerű bejelentéshez kötött  építési tevékenység kivételével az építésügyi és építés-felügyeleti  hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető, közterületről látható építési tevékenység (pl. 
melléképület, utcai kerítés építése),
b) építmények rendeltetésének – egészben vagy részben történő – megváltoztatása (pl. lakásból üzlet kialakítása),
c) közterületen vagy közterületről látható vendéglátó terasz kialakítása, és az épület homlokzatához illesztett  előtető, 
védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása,
d) reklámok és reklámhordozók, cégjelzések elhelyezése,
e) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött , de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló, az eltérést illetően 
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött  építési munkák esetén.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni (az eljárás területi  hatálya):
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében a település településképi szempontból meghatározó területein (ezt a 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza), 
b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területén.

(3)  Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – 
megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés 
szerinti  területhasználat

a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
b) a korábbi rendeltetéshez képest

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,
bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlan környezetében vagy az ingatlanon
      belüli gépkocsiforgalmat, illetve
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többletparkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,

c) érinti  a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha érinti  a kapcsolódó 
közterület közúti  vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.

(4) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá minden olyan esetben, amikor településrendezési eszköz a 
rendeltetésmódosítást feltételekhez köti , vagy intézkedésre vonatkozó kötelezett séget ír elő.

(5) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. törvény) 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (104/2017. (IV.28. Korm. 
rendelet) szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, 
valamint a cégjelzések, reklám- és hirdetőberendezések közül a következő esetekben:

a) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 
aa) cégér, cég- és címtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat kialakítása,
ad) reklámfelületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése, 

b) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített , az 
építési telek előkertjében álló cégjelzés, reklám - és hirdetőberendezés elhelyezése;
c) közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen reklám - és hirdetőberendezés elhelyezése esetén.

A településképi bejelentést a Rendelet 31.§-ban meghatározott  részletes szabályok szerint a polgármesterhez címezve kell 
benyújtani, a kérelem nyomtatványát a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Fontos tudni, hogy olyan építmények elhelyezésénél is be kell tartani a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit, amelyek 
építési engedély és bejelentés tudomásulvétele nélkül létesíthetők.
A tájékoztatónak nem célja minden egyedi esetre kiterjedő teljes ismereteket nyújtani, így célszerű a tervezett  munkálatok 
megkezdése előtt  a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályán érdeklődi a hatályos 
jogszabályi rendelkezések felől.
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Szilágyi -Márkus - Nemlaha: Ami késik, nemmúlik!
zenés vígjáték 2 részben

A Gergely Theater előadása

Szereplők: Katz Zsófi, Sövegjártó Áron, Heller Tamás,
Gergely Róbert, Némedi-Varga Tímea, Kovács Róbert,
Suhajda Dániel

Jegyeket is árusítunk 2.200 Ft-os és 2.000 Ft-os áron.

BÉRLETESSZÍNHÁZI SOROZAT3. ELŐADÁS 18:00
Művelődési központ17.

kedd

MÁJUS

ANYÓSÜLÉS
KOVÁCSANDRÁS PÉTERműsora

Vendég: Szabó Balázs Máté

Belépődíj: 4.390 Ft és 3.990 Ft

DUMASZÍNHÁZ 19:00
Művelődési központ24.

kedd

MÁJUS

Belépődíj: 800 Ft és 400 Ft

XI. SAJÓSZENTPÉTERI FORMÁCIÓSÉSTÁNCGÁLA 17:00
Sportcsarnok28.

szombat

MÁJUS

ASZFALTRAJZVERSENY – UGRÁLÓVÁR – ÓRIÁS CSÚSZDA –
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK – RENDŐRSÉGI BEMUTATÓ –
TÁNCHÁZ – ZSONGLŐRMŰSOR – DIRI DONGÓ
GYERMEKKONCERT

A belépés díjtalan!

VÁROSI GYERMEKNAP 15:00
Glass Park29.

vasárnap

MÁJUS

Kellér – Horváth – Szenes: A szabin nők elrablása
zenés bohózat 2 részben

A Mandala Dalszínház előadása

Szereplők: Bódis Gábor, Mikó István, Szabó Anikó, Cserjési
Beatrix, Pápai Gréta, Nagy Fruzsina, Kovács Attila

Jegyeket is árusítunk 2.200 Ft-os és 2.000 Ft-os áron.

BÉRLETES SZÍNHÁZI SOROZAT4. ELŐADÁS 18:00
Művelődési központ07.

kedd

JÚNIUS

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


