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Kivonat a polgármesteri hivatal által készített szakmai anyagból
Beszámoló a polgármester 2010–2014. évi munkájáról

A 2010. október 3-ától 2014.
október 12-éig tartó önkor-
mányzati ciklus végére ér-
tünk. Ez alkalomból a polgár-
mester összegzi az elmúlt 4 év-
ben végzett munkát. Sajó-
szentpéteren a (polgármester
mellett) 2010-ben 11 képvise-
lő kapott megbízólevelet.
A képviselő-testületben az
MSZP 4 egyéni és 1 listás, a
FIDESZ-KDNP 3 egyéni és
1 listás, a Sajószentpéteri Zöl-
dek Szövetsége 1 listás mandá-
tummal rendelkezett, 2 képvi-
selő pedig független jelöltként
szerzett mandátumot. A testü-
let működése az ülések nyilvá-
nossága a városi televízió általi
vágatlan közvetítésekkel, a
városi lap által kínált folyama-
tos információkkal, a Sajó-
szentpéter Város honlapján
(www.sajoszentpeter.hu)
közzétett, valamint a Lévay
József Városi Könyvtárban
fellelhető jegyzőkönyvekkel
biztosított volt. A jelentősebb
témákban egyeztetéseket
tartottunk, évente lezajlottak
a közmeghallgatások.
A képviselő-testület és a
polgármester városért végzett
tevékenységét bizonyítja az is,
hogy a 4 éves ciklus alatt meg-
tartott 87 testületi ülés ered-
ményeként összesen 127 ren-
deletet és 1089 határozatot
hagytak jóvá.
A képviselő-testület az Ötv.
91. § (7) bekezdése alapján el-
készítette és elfogadta Sajó-
szentpéter Város Gazdasági
Programját. A program a
2010-2014.évekre vonatkozó-
an fogalmazott meg célkitűzé-
seket. Általános célkitűzése az
volt, hogy a településen élők
életkörülményei, így:
• a megélhetési viszonyok,
• a komfortosság, a települé-

si intézményi és egyéb
infrastruktúra,

• az esztétikai minőség, a vá-
rosiasodási folyamatok,

• az egészséges környezeti
feltételek

az erőforrások megőrzése mel-
lett jelentősen és tartósan ja-
vuljanak.
Elsődleges célként került
megfogalmazásra a kötelező
feladatok és az intézmények-
hez kapcsolódó célok teljesí-
tése; a polgárok komfortérze-
tének, a település megtartó
erejének növelése; a város ál-
talános fejlődésének, arculatá-
nak, értékmegőrző és értékte-
remtő biztosítása. A fenti cé-
lok elérése érdekében szüksé-
ges anyagi források biztosítá-
sához a következők kerültek
rögzítésre:
• keresni kell a sajátos mű-

ködési bevételek növelési
lehetőségét,

• monitoring útján a költ-
ségvetési támogatási rend-
szert, az átalakítási szándé-
kokat modellezve, kihasz-
nálva kell megtalálni a leg-
kedvezőbb lehetőségeket,

• át kell tekinteni az önkor-
mányzat vagyontárgyait, a
hasznosítási módokat, a
fenntartási, üzemeltetési
költség mértékét,

• tovább kell erősíteni az ön-
kormányzat forrásbevo-
nási képességét, ki kell
használni a pályázati lehe-
tőségeket.

Számos pályázat már a koráb-
bi ciklusban útjára indult, me-
lyek ebben a ciklusban sikere-
sen lezárultak:
• ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021

Sajószentpéter történelmi
belvárosához vezető út
felújítása

• ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-
0004 Sajószentpéter tör-
ténelmi városközpont-
jának rehabilitációja

• ÉMOP-4 .3 .1 /2 /2F-2 f -
2009-0008 Bagolyv@r a
Pitypalaty-völgy kapujá-
ban, tudásközpont megva-
lósítása a SKÁI Kossuth
Lajos Iskola infrastruktu-
rális fejlesztésével, a XXI.
sz. iskolájának megfele-
lően Sajószentpéteren

• ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-
0004 Sajószentpéteri böl-
csőde kialakítása

• ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-
0001 Sajószentpéteri Terü-
leti Szociális Ellátó Köz-
pont Integrálása

• ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092
Sajószentpéteren működő
háziorvosi, gyermekor-
vosi, fogorvosi praxisok, a
védőnői szolgálat és a köz-
ponti orvosi ügyelet infra-
struktúrájának építészeti
fejlesztése

• TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0863 Sajószentpéteri Köz-
ponti Általános Iskola
informatikai fejlesztése

• TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-
0061 „Mit tehetnék ér-
ted?” Esélyegyenlőségi
program Sajószentpéteren

• TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-
0006 Korszerű könyvtári
szolgáltatásokkal az infor-
máció, a tudás megszerzé-
séért és az olvasáskultúra
fejlesztéséért Miskolcon és
a Sajó völgyében

• 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet
alapján A Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Tagiskola
infrastrukturális fejlesz-
tése

• BMÖNAL-034-101918-05
EU Önerő Alap Sajószent-
péteri Területi Szociális
Ellátó Központ Integrálá-
sa

• BMÖNAL-371-091015-05
EU Önerő Alap Bagoly-
v@r a Pitypalaty-völgy
kapujában, tudásközpont
megvalósítása a SKÁI
Kossuth Lajos Iskola in-
frastrukturális fejlesztésé-
vel, a XXI. sz. iskolájának
megfelelően Sajószentpé-
teren

• BMÖNAL-035-101919-05
EU Önerő Alap Sajószent-
péteri bölcsőde kialakítása

• BMÖNAL-059-102724-05
EU Önerő Alap Sajószent-
péter történelmi városköz-

pontjának rehabilitációja
• BMÖNAL-319-090916-05

EU Önerő Alap Sajószent-
péteren működő háziorvo-
si, gyermekorvosi, fogor-
vosi praxisok, a védőnői
szolgálat és a központi or-
vosi ügyelet infrastruktú-
rájának építészeti fejlesz-
tése

• BMÖNAL-320-090916-05
EU Önerő Alap Sajószent-
péter történelmi belváro-
sához vezető út felújítása

• 17/2009. (IV.2.) OKM ren-
delet Teljesítmény motivá-
ciós pályázat a kiemelkedő
munkát végző pedagógu-
sok teljesítményének elis-
merésére

A már lezárult programok
után lehetőség nyílt újabb
európai uniós és hazai forrá-
sok igénybevételére is. Több
projektjavaslat kidolgozását
követően az alábbiak része-
sültek pozitív elbírálásban:
• ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-

0028 „Szivárványos gyer-
mekálom a Pipiske-domb
alján!” A Sajószentpéteri
Központi Napközi Ottho-
nos Óvoda felújítása és
bővítése
Elnyert támogatási
összeg:
99.720.223,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
95.592.481,- Ft

Az óvoda felújítása és bővítése
keretében egy takarékos és
korszerű óvoda kialakítására,
teljes körű akadálymentesíté-
sére került sor. A fejlesztések
során logopédiai fejlesztőszo-
ba, óvodavezetői, óvodaveze-
tő-helyettesi, adminisztrátori,
nevelőtestületi szoba, szertár,
egy könyvtár, fedett, illetve
szabadtéri játszóterasz került
kialakításra. Az új csoportszo-
ba megépítése révén a gyerme-
kek egy modern, esélyterem-
tő, XXI. századnak megfelelő,
integrált nevelési környezet-
ben tölthetik mindennap-
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jaikat.

• ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-
0124 „Sajószentpéter,
Nyögő-patak gyaloghíd,
járda és csapadékvíz-el-
vezetésének kiépítése”
Elnyert támogatási
összeg:
39.132.965,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
37.430.584,- Ft

A Major köz és Bocskai utca
közötti gyaloghidat a 2010. évi
nagy esőzések következmé-
nyeként az ár romba döntötte.
A patak NY-i oldalán lévő la-
kótelepről e hídon lehet meg-
közelíteni a városközpontot és
a fontosabb intézményeket. A
gyaloghíd akadálymentessé-
gének megvalósításával a
nagyszámú gyalogosan és ke-
rékpárral közlekedőnek – ki-
emelten a mozgássérülteknek,
gyengén látóknak, babakocsi-
val közlekedőknek és idősek-
nek – a közlekedés az európai
uniós elvárásoknak megfelelő-
en biztosított. A Sport utcában
a csapadékvíz-elvezetés került
kialakításra. A Hunyadi utcá-
ban szintén nem volt a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépített, de a
projekt keretében ez megvaló-
sult, mely által az utcában élők
védelme és a korábban felépült
Rendezvények Háza bizton-
ságos üzemeltetése is megvaló-
sult.

• TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-
0012 Tanulás – fejlődés -
életesély a Sajó völgyé-
ben
Elnyert támogatási
összeg:
31.297.270,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
29.732.405,- Ft

A pályázat keretében 2 fő szak-
mai továbbképzése valósult
meg, valamint 6 csoportban
folyt iskolán kívüli kompeten-
ciafejlesztés (formációs tánc 2
csoport, néptánc, színjátszás,
musical stúdió, modern tánc-
1csoport) 4 félévben 840 órá-
ban. 3 nyári táborban vehettek
részt a bevont gyermekek, hat-

napos időtartamban. Egyéni
és kiscsoportos tehetséggon-
dozást folytattunk 3 féléven
keresztül. Elkészült 5 tan-
anyag, lebonyolításra került
három ismertető rendezvény,
melynek keretein belül lehe-
tőségük volt a résztvevő gyer-
mekeknek bemutatniuk a
megtanultakat.
Három cigány hagyományok-
kal foglalkozó és két életveze-
tési technikákat oktató cso-
port működött a Kazincbarci-
kai Surányi Endre Gimná-
zium, Szakképző Iskola és
Kollégium Pattantyús-Ábra-
hám Géza Szakképző Tagis-
kolájában. A programokhoz
kapcsolódóan kiadványt is
készítettünk.

• TÁMOP-3.2.4.A-11/1-
2012-0097 Tudás- és in-
formációs központ a Sajó
völgyében – A sajószent-
péteri Lévay József Váro-
si Könyvtár szolgáltatá-
sainak bővítése, korsze-
rűsítése
Elnyert támogatási
összeg:
29.294.144,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
28.994.144,- Ft

A programmal önkormányza-
tunk alapvető célja a helyi
óvodák és általános iskolák
oktatási hatékonyságának nö-
velése, a gyermekek és tanulók
szövegértési kompetenciájá-
nak fejlesztése, a városi
könyvtár integritásának biz-
tosítása volt. A projektben
megvalósult a Lévay József
Városi Könyvtár szolgáltatá-
sainak korszerűsítése, az elekt-
ronikus katalógus fejlesztése, a
MaNDA Pont létrehozása. A
QR-kód alkalmazásával lehe-
tővé válik a turisztikai neveze-
tességek letöltése.

• TÁMOP-3 .2 .13-12 /1 -
2012-0177 Gyermek krea-
tivitás a Sajó völgyében a
közművelődési és az ok-
t a t á s i i n t é z m é n y e k
együttműködésében
Elnyert támogatási
összeg:

24.429.602,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
24.429.196,- Ft

A pályázat keretében három
iskolai feladatellátási hely ta-
nulói számára, három féléven
keresztül, hét témában (kéz-
műves és vizuális szakkör,
néptánc, formációs tánc, szín-
játszó és musical szakkör, mo-
dern tánc), nyolcheti szakkör
vált elérhetővé, min. 216 gyer-
mek számára. Elkészült a kép-
zések tananyaga, és tehetség-
gondozás keretében négy in-
tenzív nyári tábor került meg-
szervezésre 96 gyermek szá-
mára. Ezek mellett erdei tá-
borban és vetélkedőkön is
részt vehettek a gyermekek.
Négy óvodában, három fél-
éven keresztül félévente és
intézményenként három té-
manap került megrendezésre.

• EU Önerő Alap a Sajó-
szentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda
felújításához (BMÖNAL-
047-1151300-05)
Elnyert támogatási
összeg:
4.467.466,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:
4.282.543,- Ft

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028
azonosító számú „Szivárvá-
nyos gyermekálom a Pipiske-
domb alján!” A Sajószentpé-
teri Központi Napközi Ottho-
nos Óvoda felújítása és bővíté-
se című projekt keretében
megvalósuló beruházás költ-
ségeinek saját forrás kiegészí-
téséhez igénybevett támoga-
tás.

• EU Önerő Alap a Sajó-
szentpéteri Nyögő-patak
feletti gyaloghíd, vala-
mint a Hunyadi és Sport
utcák csapadékvíz-elve-
zetésének kiépítéséhez
(BMÖNAL-006-1297516-
05)
Elnyert támogatási
összeg:
810.275,- Ft
Felhasznált támogatási
összeg:

775.011,- Ft
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124
azonosító számú „Sajószent-
péter, Nyögő-patak gyaloghíd,
járda és csapadékvíz-elvezeté-
sének kiépítése”című projekt
keretében megvalósuló beru-
házás költségeinek saját forrás
kiegészítéséhez igénybevett
támogatás.

• Képesség-kibontakoz-
tató, integrációs felkészí-
tés, valamint óvodai
fejlesztő program szerve-
zése (IPR pályázat)

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 171 – 173. §-ai alapján
Integrációs Pedagógiai Prog-
ram keretében képesség-ki-
bontakoztató és integrációs
felkészítés, valamint óvodai
fejlesztő program megszerve-
zése érdekében pályázati for-
rás igénybevételére nyílt lehe-
tőség a város oktatási intézmé-
nyei számára. Az elmúlt idő-
szakban az önkormányzat si-
keresen pályázott fenti prog-
ramok megvalósítására.
Az Integrációs Pedagógiai
Program az intézményekben
felmenő rendszerben került
bevezetésre. A Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Általános Isko-
la tanulói, a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos
Óvoda nagycsoportos óvodá-
sai közül a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek vet-
tek részt ezen integrációs
programokon.

• Beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségek-
kel küzdő (BTM) gyerme-
kek, tanulók óvodai neve-
lésével, illetve iskolai
nevelésével és oktatásá-
val kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatása

A 24/2011. (V.18.) NEFMI
rendelet, illetve a 28/2012.
(IV.27.) NEFMI rendelet alap-
ján a BTM-s gyermekek és ta-
nulók nevelését végző gyógy-
pedagógusok részére illet-
ménykiegészítés juttatása, va-
lamint az óvodai nevelésben
résztvevő gyermekeknek ját-
szóeszközök beszerzése vált
elérhetővé.
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2011. év 2012. év
SKÁI SKNOÓ SKÁI

Elnyert összeg: 1.036.800,- Ft Elnyert összeg: 51.200,- Ft Elnyert összeg: 990.000,- Ft
Felhasznált összeg: 1.036.800,- Ft Felhasznált összeg: 51.470,- Ft Felhasznált összeg: 990.000,- Ft

• KSZM/2011-11221/273
Közfoglalkoztatás-szer-
vezők foglakoztatásának
támogatása

A Sajószentpéteri Polgármes-
teri Hivatal 3.295.650,- Ft tá-
mogatási összeget nyert
közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatá-
sára. A felhasznált támogatási
összeg 3.220.757,- Ft. A pályá-
zat keretében 5 fő alkalmazása

valósult meg 2 területen. 3 fő a
Sajószentpéteri Városgond-
nokságnál, míg 3 fő a Sajó-
szentpéteri Polgármesteri Hi-
vatalban tevékenykedett. A
Sajószentpéteri Városgond-
nokságnál dolgozó közfoglal-
koztatás-szervezők nagy sze-
repet töltöttek be az idén 3 cik-
lusban megvalósuló közfoglal-
koztatás megszervezésében és
lebonyolításában. A Sajó-

szentpéteri Polgármesteri Hi-
vatalban dolgozó közfoglal-
koztatás - szervezők az Igazga-
tási Osztályon láttak el meg-
határozó feladatokat a helyi
segélyezettek körében. A tele-
pülés közfoglalkoztatási pá-
lyázatának megvalósítása so-
rán folyamatosan együttmű-
ködtek a területileg illetékes
munkaügyi központtal és a
Sajószentpéteri Városgond-

noksággal.

Az elmúlt években az önkor-
mányzat pénzügyi lehetősé-
geihez mérten a szükségessé
váló felújítási és beruházási
feladatokat ütemezetten vé-
gezte el. A saját erőből meg-
valósuló beruházások adatait
a következő táblázatok tar-
talmazzák:

2011. év
Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése Bruttó költsége eFt

1. TSZK-Bölcsődéhez vezető út 14 793
2. Lévay-emlékház gázkazán-áthelyezés 353
3. Lévay Tagiskola fűtésleválasztás 120
4. Településrendezési terv 875
5. Tervezési költség, vízrendezés 125
6. Móra Tagiskola, Móra Tagóvoda fűtés és meleg víz korszerűsítése 7 964
7. Bajcsy-Zsilinszky u. kapubejárók kialakítása 804
8. Király úti járda felújítása 928
9. Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása 11 470

10. Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken önerő 1 210
11. Harica úti ingatlan kamerarendszer kiépítése 440
12. Újbányatelep WC-építés 303

Összesen 39 385
2012. év

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése Bruttó költsége eFt
1. Településrendezési terv 127

Összesen 127
2013. év

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése Bruttó költsége eFt
1. TSZK-hoz vezető út felújítása 3 728
2. Harica 7-8. számú társasház előtti út aszfaltozása 2 650
3. Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása 4 969
4. Kassai-Kandó u. csapadékvíz-elvezetés 100
5. Könyvelőprogram 417

Összesen 11 864
2014. év tervezett

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése Bruttó költsége eFt
1. Tervfelülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉSz) 11 600
2. Alvég csapadékvíz-elvezetés, tervezés 2 200
3. 1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv 2 400
4. Járdák építése, felújítása és csap. víz-elvezetés 19 000
5. Részesedések vásárlása (ÉRV-részvény) 29
6. Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek

csapadékvíz-elvezetés tervezése 600
7. Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése 4 400
8. Lévay-tájház villámvédelmi terv elkészítése 64
9. Ravatalozó épületének felújítása 1 900

10. Játszóeszközök felújítása 9 300
11. Útfelújítások 4 800
12. Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása 6 710
13. Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás 4 200
14. István király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás 10 000
15. Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója 2 500

Összesen 79 703
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VII. évfolyam 3. szám

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatási progra-
mok jelentős változásokon
mentek keresztül az elmúlt
4 évben. Tekintve, hogy a tele-
pülés legnagyobb foglalkozta-
tója az önkormányzat és a Sajó-

szentpéteri Városgondnokság,
így a két szervezet között szo-
ros együttműködés mutatko-
zik ezen a területen. A 2013-as
év előtti időszakban a közfog-
lalkoztatásban résztvevők je-
lentős része a Sajószentpéteri

Városgondnokság alkalmazá-
sában állt a különböző köz-
hasznú és közcélú foglalkozta-
tási formák keretében. A tele-
pülésen elsőként 2013-ban el-
induló START Közmunka-
programok kapcsán az önkor-

mányzat szerepvállalása jelen-
tősen megnőtt, míg a Sajó-
szentpéteri Városgondnokság a
hagyományos közfoglalkozta-
tás lebonyolításában vesz részt.
Közfoglalkoztatás létszámá-
nak alakulása:

Éves átlag 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014.09.01.
létszám (fő) 196 189 92 249 252

Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat közfoglalkoztatás út-
ján a település városüzemel-
tetési feladatainak színvona-
las ellátása érdekében több
projektet is megvalósított a
2013. és a 2014. év folyamán.

2013. év

1. Illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása
A program keretében 33 fő
részvételével Sajószentpéter
város illegális hulladéklera-
kóinak felszámolására került
sor, elsősorban a Fecskeszög
városrészen, a Jankó gátnál, il-
letve a péteri tavak környé-
kén. Az AVE Miskolc Kft.
közreműködésével 960 m il-3

legális hulladék összegyűjté-
sére, elszállítására és ártalmat-
lanítására került sor.
2. Belvízelvezetés
A pályázat adta lehetőségek
révén 132 fő foglalkoztatásá-
val egy olyan városrészen sike-
rült megoldani a belvízelveze-
tés kérdését, ahol nagyobb
esőzéseknél a belvíz elvezetése
nagy problémákat okozott.
Jogerős vízjogi létesítési enge-
déllyel rendelkező kiviteli
terv alapján a Sajószentpéter
Kandó Kálmán és Kassai ut-
cák vízelvezető árkainak bur-
kolása valósult meg. Földvíz-
elvezető árkok mederelemek-
kel történő burkolásával 1017
méter felszíni csapadékvíz-el-
vezető rendszert építettünk ki
a fent említett utcákban, vala-
mint 5 km hosszú földvízelve-
zető árok karbantartása (tisz-
títása és szükség szerinti mé-
lyítése) történt meg. A pályá-
zat sikerességét mutatja a vá-
rosrészen lakók elégedettsége
is.
3. Közúthálózat karbantar-

tása
A kistérségi közúthálózat fej-
lesztése során zúzottkő-bur-
kolatú utak felújítását, aszfalt-
burkolatú utak padkázását,
kátyúzást, hiányzó KRESZ-
táblák pótlását és útburkolati
jelek felfestését végeztük el 44
fő közfoglalkoztatott bevoná-
sával.
A konkrét eredmények a kö-
vetkezőképpen alakultak: a
Bartók Béla, a Váci Mihály, az
Ibolya, a Wesselényi, a Fecske,
az Aranyeső, az Eperjesi, a
Berzsenyi Dániel, a Bánkút és
Margit kapu utcák összesen
2.460 m hosszúságban zúzott-
kövezve lettek.
Felújításra kerültek a Gedely
(volt Zalka Máté), Eperjesi,
Rezeda, Munkácsy, Kazinczy
és Dankó Pista utcák aszfalt-
burkolatai mellett az útpad-
kák zúzottkövezéssel összesen
1.720 m hosszúságban.
A város aszfaltburkolatú bel-
területi útjain 540 m felületen2

történt kátyúzás.
26 db (16 db Elsőbbségadás
kötelező tábla, 10 db STOP
tábla) hiányzó KRESZ-tábla
lett pótolva.
31 db Elsőbbségadás kötelező
és STOP útburkolati jel került
felfestésre.
4. Mezőgazdasági földút
karbantartása
A mezőgazdasági földutak ja-
vítása során zúzottkővel tör-
ténő burkolatjavításokat vé-
geztünk Sajószentpéter köz-
igazgatási területén mintegy
1.750 m felületen, 1,4 km2

hosszan. Ezek azok az útsza-
kaszok, amelyek a lakosság ál-
tal leggyakrabban használtak,
hiszen a hegyen lévő borhá-
zakhoz és pincékhez vezetnek.
A szakmai megvalósítás során
az érintett útszakaszokon 400

tonna zúzottkő került felhasz-
nálásra a tereprendezést (bo-
zótirtás, fűnyírás, stb.) köve-
tően. A foglalkoztatottak lét-
száma 22 fő volt a program
keretében.
5. Értékteremtő I. - Erdőtele-
pítés, erdőművelés
A program során 22 fő foglal-
koztatása valósult meg. A dol-
gozók a pályázat időtartama
alatt a 0104/6 hrsz.-ú Alacskai
út mellett fekvő erdőterületen
végezték a pályázatban előre
meghatározott feladataikat.
Ennek kapcsán sor került a ki-
jelölt erdőterület sűrű aljnö-
vényzettől, beteg fáktól és
ágaktól (90-100 m -nyi meny-3

nyiségben) történő megtisztí-
tására. Az így megtisztított
terület újratelepítése 14.000
db kocsánytalan tölgy cseme-
tével és 1.000 darab hegyi ju-
har csemetével sorjelzőként
valósult meg. Az erdőtelepí-
téssel kapcsolatos feladatok
szabályszerű elvégzését az
Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Természet-
védelmi Felügyelőség folya-
matosan ellenőrizte.
6. Értékteremtő II. - Intéz-
ményi karbantartás
A programba bevont szak-
munkások bizonyították szak-
mai tudásukat/megfelelő szak-
mai irányítás mellett/, a segéd-
munkások hatékonyan részt
vettek az előkészítő munkála-
tokban. Az intézményekben
végzett karbantartási munkák
és a kihelyezett utcabútorok
látványosak, esztétikusak.
Önkormányzatunk szűkös
anyagi helyzete nem engedte
volna meg ezen feladatok,
városszépítő tevékenységek
elvégzését.
7. 2013-2014. évi téli közfog-
lalkoztatási program kereté-

ben hosszabb idejű közfog-
lalkoztatás támogatása, 4
hónap foglalkoztatás
A téli város – és községgazdál-
kodási feladatokat (pl.: telepü-
léstisztaság biztosítása, téli
kéz – és gépi síktalanítás, hó-
eltakarítás), valamint a köz-
intézmények karbantartási
munkálatait 100 fő látta el. A
településtisztasági és árvízvé-
delmi feladatok hatékonyabbá
váltak. Az intézmények kar-
bantartásához szükséges esz-
közállomány javult. A téli sík-
talanítás hatására balesetmen-
tessé váltak az elsősorban gya-
logos közlekedésre használt
közterületek (járdák, busz-
megállók, óvodák és iskolák
előtti útszakaszok, közterek).
8. 2013-2014. évi téli közfog-
lalkoztatási program kereté-
ben hosszabb idejű közfog-
lalkoztatás támogatása, 2
hónap foglalkoztatás, 4
hónap képzés
A téli város – és községgazdál-
kodási feladatokat (pl.: telepü-
léstisztaság biztosítása, téli
kéz – és gépi síktalanítás, hóel-
takarítás), valamint a közin-
tézmények karbantartási
munkálatit 152 fő látta el.
Emellett a programba bevont
személyek oktatási rendszer-
ben történő felzárkóztatása,
alapkompetenciák megszer-
zése, valamint a korábbi köz-
foglalkoztatások során tapasz-
talt hiányszakmák (bér- és
TB-ügyintéző, házi betegápo-
ló, faipari gépkezelő, kistelje-
sítményű kazánfűtő, konyhai
kisegítő, minősített hegesztő,
település-karbantartó) pótlása
valósult meg.

2014. év

9. Mezőgazdasági program-
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2014. július-augusztus-szeptember

elem: erdőtelepítés, erdőmű-
velés
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat a 2013. START Köz-
munkaprogramok keretében
megkezdte az "Erdőművelési"
projektet, melyet a 2014-es év-
ben is folytatni kívánt. A be-
vonásra került 29 fő a már ki-
telepített facsemeték folyama-
tos ápolását, a terület sarlózá-
sát, aljnövényzettől való folya-
matos megtisztítását, esetle-
ges károk elhárítását, facseme-
ték pótlását látja el.
10. Betonelemgyártás
A program keretében beszer-
zésre került egy betonelem-
gyártó gép, amely csapadék-
vízmeder-elemeket és közte-
rületi járda burkolására alkal-
mas elemeket is tud gyártani.
A helyben gyártott új elemek
felhasználása környezetvédel-
mi szempontból is jelentős
volt, mivel az elemek beépíté-
sével a csapadékvíz irányított
elvezetését is sikerül megolda-
ni. A projekt hosszabb távú
célkitűzése, hogy a város köz-
területeinek minél nagyobb
része újuljon meg a saját gyár-
tású betonelemek felhasználá-
sával.
11. Közúthálózat karbantar-
tása
A kistérségi közúthálózat fej-
lesztése során aszfaltburkola-
tú utak padkázását, kátyúzását
végezzük el 36 fő közfoglal-
koztatott bevonásával.
A feladatokat a következő te-

rületeken kívánjuk megvaló-
sítani:
Belterületi utak aszfaltburko-
latú szakaszának kátyúzása
227 m -en.2

Belterületi aszfaltburkolatú
utak padkáinak zúzottkövezé-
se kétoldalt 80 cm szélesség-
ben és 5 cm vastagságban
összesen 2.605 méter hosszan:
Kandó Kálmán utca 2 x 270 =
540 méter
Bányász utca 2 x 215 = 430
méter
Harica utca 2 x 570 = 1.140
méter
Péch Antal utca Tárna utca és
Pécsi Sándor utca közötti
szakasza 2 x 247,5 = 495 méter
12. Illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat a 2013. éves START
Közmunkaprogramok kereté-
ben megkezdte az illegális sze-
métlerakók felszámolását,
melyet 2014-ben is folytatni
kívánt. A város közigazgatási
területén újra fellelhető volt
több olyan hely, ahol kommu-
nális és inert hulladékot he-
lyeztek el. A lerakók felszámo-
lása rendkívül fontos, mivel a
fertőzésveszély állandóan
fennáll, emellett az emberre
ártalmas rágcsálók is veszé-
lyeztetik az ott élők életét. A
program keretében 144 t-nyi
hulladék elszállítására és ár-
talmatlanítására kerülne sor.
A projekt megvalósítási hely-
színei a következők: Ady és

Daru utcák, Újbányatelep,
Ibolyatelep.
13. Belvízelvezetés
A megvalósítás alatt álló be-
tonelemgyártás eredménye-
képpen rendelkezésre áll a be-
tonelemgyártó gép és a hozzá
tartozó sablonok, valamint a
kényszerkeverésű betonkeve-
rő gép. A projekt keretében 60
fő részvételével a Gyöngyvi-
rág, a Daru és a Csiba László
utca közötti szakasz vízelveze-
tő árokburkolása történik elő-
re gyártott mederelemekkel
646 m hosszan és a burkolás-
hoz szükséges 1.600 darab me-
derelem legyártásával. Továb-
bá a Pálóczy, a Daru és Radnó-
ti utcákban a földmunka elő-
készítése valósul meg a jövő-
beni árokburkoláshoz 675 m
hosszan.
14. Új közterületi gyermek-
foglalkoztatási és szabadidő-
parkok létrehozása
Az önkormányzat értékterem-
tő városszépítő munkák kere-
tein belül virágládák, pihenő-
padok, fa útbaigazító táblák
kihelyezésével, a városunkba
érkezők számára eligazító táb-
lák gyártásával, városközpon-
tunk és parkjaink tisztaságát
elősegítő esztétikus szeméttá-
rolók elhelyezésével kívánjuk
az itt élő lakosság életminősé-
gének javítását szolgálni. A
szabadidős tevékenység eltöl-
tésének céljából mind a felnőt-
tek, mind a szépkorúak, mind
a gyermekek részére kialakí-

tásra kerülnek új sakkaszta-
lok, új filagóriák, új szalonna-
sütők, új asztalok, új padok. A
közösségi szabadidőparkok
kialakítása a település élhető-
ségét, életminőségének javítá-
sát szolgálja. Ezeken kívül ter-
vezzük közterületi filagóriák
tetőhéjalásának értéknövelő
cseréjét is. A program konkrét
megvalósítási területei: a
város közigazgatási területén
4 db szabadidős és gyermekjó-
léti park kialakítása Harica ut-
ca, Kandó Kálmán utca, Ha-
zafias és Dózsa György utca
kereszteződése, Ibolyatelep;
közterületi filagóriák: Sajó-
szentpéter város közigazgatási
területén.
15. Városgondnokság felújí-
tása
A START Közmunkaprog-
ram keretében dolgozók higi-
énikus és egészséges munka-
körülményeinek biztosítása
érdekében a Városgondnok-
ság épületében a vizesblokk és
étkezőhelyiség kialakítása is
szükségessé vált. Az épületben
működő vizesblokkok elhasz-
nálódtak, az étkezőhelyiség
nem megoldott. Az új higié-
niai egység kialakítását köve-
tően a települési foglakoztatás
központjának minősége javul.
Az irodai helyiségek megvilá-
gítási szintjének szabványos
biztosítását kívánjuk megva-
lósítani a meglévő armatúrák
korszerű, értéknövelő cseréjé-
vel.

A közfoglalkoztatási programok
Projekt neve A projekt Foglalkoztatottak Elnyert Elnyert

megvalósulásának száma támogatási összeg támogatási összeg
időpontja Bérköltség Dologi költség

2013. év
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 33 fő 22 374 459 Ft 5 063 538 Ft
Illegális hulladéklerakó 2013. október 31.
helyek felszámolása
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 132 fő 89 497 836 Ft 17 055 881 Ft
Belvízelvezetés 2013. október 31.
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 44 fő 29 832 612 Ft 11 057 548 Ft
Közúthálózat karbantartása 2013. október 31.
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 22 fő 14 916 306 Ft 4 362 532 Ft
Mezőgazdasági földút 2013. október 31.
karbantartása



Projekt neve A projekt Foglalkoztatottak Elnyert Elnyert
megvalósulásának száma támogatási összeg támogatási összeg

időpontja Bérköltség Dologi költség
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 22 fő 19 335 960 Ft 6 055 200 Ft
Értékteremtő I. - 2013. december 31.
Erdőtelepítés, erdőművelés
BM/4415-2/2013 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2013. március 11- 34 fő 15 293 060 Ft 5 844 147 Ft
Értékteremtő II. - 2013. december 31.
Intézményi karbantartás
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási
program keretében hosszabb idejű 2013. november 1- 152 fő 81 874 966 Ft 5 954 724 Ft
közfoglalkoztatás támogatása 2014. április 30.
2 hónap foglalkoztatás, 4 hónap képzés
2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási
program keretében hosszabb idejű 2013. december 31- 100 fő 39 904 555 Ft 7 980 911 Ft
közfoglalkoztatás támogatása 2014. április 30.
4 hónap foglalkoztatás
Összesen: 313 029 754 Ft 63 374 481 Ft

2014. év
BM/4616-7/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014.május.01- 68 fő 30 978 270,- Ft 6 195 654,- Ft
Betonelemgyártás 2014. szeptember 30.
BM/3182-2/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. március 01- 29 fő 32 125 908,- Ft 6 124 091,- Ft
Erdőtelepítés, erdőművelés 2015. február 28.
BM/8972-3/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. október 01- 60 fő 16 481 298,- Ft 3 296 260,- Ft
Belvízelvezetés 2014. december 31.
BM/8972-3/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. augusztus 01- 38 fő 24 960 285,- Ft 4 299 715,- Ft
Új közterületi gyermekfoglalkoztatási 2015. február 28.
és szabadidőparkok létrehozása
BM/8972-3/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. augusztus 01- 48 fő 27 320 208,- Ft 4 359 791,- Ft
Városgondnokság felújítása 2015. január 31.
BM/8972-3/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. augusztus 01- 36 fő 13 363 188,- Ft 2 476 786,- Ft
Közúthálózat karbantartása 2014. november 30.
BM/8972-3/2014 Kistérségi
Startmunka mintaprogram 2014. augusztus 01- 33 fő 15 016 800,- Ft 3 003 358,- Ft
Illegális hulladéklerakó 2014. december 31.
helyek felszámolása
Összesen: 160 245 957 Ft 29 755 655 Ft

Az egyre csökkenő mértékű
állami támogatások mellett a
saját bevételek növelésére – a
lakosság fizetőkészségét figye-
lembe véve – reálisan nem volt
lehetőség. Az így összességé-
ben folyamatosan nehezedő
pénzügyi helyzetben kellett az
ismertetett feladatok műkö-
dési, gazdálkodási kereteit
megteremteni, mindemellett
a város képét, az itt élők közér-
zetét jelentős mértékben meg-
határozó beruházások pénz-
ügyi fedezetét biztosítani. Si-
keres pályázataink eredmé-

nyeképpen a közfoglalkozta-
tásban résztvevők nélkülözhe-
tetlen segítséget jelentenek a
város tisztántartásában, a
zöldterületek gondozásában.
A START Közmunkaprog-
ram keretében maradandó ér-
téket is létrehoztunk a közte-
rületeken elhelyezett búto-
rokkal, utcanév táblákkal, a
járdaépítés és csapadékvíz-
elvezetés során felhasznált
betonelemek gyártásával. A
cél az, hogy a jövőben a prog-
ramok folytatásával, illetve a
közfoglalkoztatásból a munka

világába történő átvezetéssel
elősegítsük a településen élők
foglalkoztatási arányának nö-
velését. Az elmúlt időszakban
megvalósult járda- és útépíté-
sek tervszerű folytatására van
szükség az elkövetkező évek-
ben is, kihasználva a hazai és
európai uniós pályázati lehe-
tőségeket. Bár az elmúlt cik-
lusban is számottevő eredmé-
nyeket értünk el, de a követke-
ző években is kiemelt figyel-
met kell fordítani a város csa-
padékvíz-elvezetési problé-
májának megoldására. Az

egyes városrészek lakói szá-
mára saját szűkebb környeze-
tük rendezettsége, fejlődése a
legfontosabb, így a jövőben a
meglévő különbségek mérsék-
lését és a további fejlesztést
kell célul tűznünk.

A sajószentpéteriek büszkék
lehetnek közösen elért ered-
ményeinkre.

Dr. Faragó Péter
polgármester
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A gyerekek szeretik, a szakma elismeri – kitüntették Csilla óvó nénit
Portré: Demjén Béláné

Éppen tízóraiztak az óvodások
a Harica utcai intézményben,
amikor megkerestük Csilla
óvó nénit.
„Sajószentpéteren születtem,
és itt végeztem el az általános
iskolát is, majd egy miskolci
középiskolába kerültem. A
Kossuth Gimnázium és Óvó-
nőképző Szakközépiskola az
érettségi mellé óvónői szakkö-
zépiskolai végzettséget is
adott. Volt az oktatási intéz-
ménynek egy gyakorlóóvodá-
ja, ahol a szakmai gyakorlat
zajlott, és ahol tanulótársaim-
mal együtt elsajátítottam a
gyermeknevelés és -gondozás
alapjait. A gyakorlatvezető pe-
dagógus, Ildikó néni személyi-
sége volt a garancia arra, hogy
megszeressem ezt a szép szak-
mát. Rajta kívül meg kell emlí-
tenem Székelyné Drahos Má-
ria nevét, aki Sajószentpéteren
30 éven keresztül volt a mun-
kahelyi vezetőm, és jelenlegi
vezetőmet, Kaszáné Vincze
Évát, akivel most is alkotó jel-
legű munkatársi kapcsolatom
van. Ők mindketten mindig
támogatták elképzeléseimet. A
nyári szünetekben Székelyné
irányításával végeztem a gya-
korlati feladatokat, így kerül-
tem már a '70-es évek végén
jelenlegi és máig egyetlen
munkahelyemre, a Harica úti
óvodába. A szakközépiskolá-
ból felvettek a Sárospataki Co-
menius Tanító- és Óvónőkép-
ző Főiskolára, ahol 1982-ben
kaptam diplomát. Pár hét múl-
va, augusztus elsején munkába
is álltam, és azóta ez az óvoda a
második otthonom. Vannak
olyan óvodásaim, akiknek már

a nagyszülei is a csoportomba
jártak” – ecsetelte röviden
szakmai életútját Demjén Bé-
láné.
Az óvónői pályát édesanyja ja-
vasolta számára, aki látta, hogy
lánya már gyermekkorában is
szerette a gyermekeket. Alvégi
házuk udvarán általában sokan
játszottak, Csilla pedig mindig
újabb és újabb játékokat talált
ki. Kreativitása Sárospatakon
is kitűnt, ahol elsajátította a
bábozást, majd a játszóház ve-
zetője volt. Szentpéteren Alvá-
ry Dórától a képzőművészetet,
a grafikát és az ábrázolást ta-
nulta, utóbbi vált végül a ked-
velt területévé. Azt mondta,
hobbija is mindig a munkához
kötődött, mert például egy idő-
ben sokat „gyöngyözött”, amit
láthattak a gyerekek, sőt, gya-
korolhatták ők is. Két éve nyi-
tott erőteljesebben az informa-
tika irányába, ám ezt a terüle-
tet nem szívesen erősítené az
óvodai nevelésben. A techni-
kai fejlődésben konzervatív-
nak tartja magát, mert szerinte
egy 3-6 éves gyermeknek in-
kább a kézügyesség fejleszté-
sére és a vizuális dolgok elsa-
játítására van szüksége. Meg-
jegyzi, tapasztalatai szerint
úgyis „túl sok újdonságot kap-
nak otthon” már az óvodás-
gyermekek is. Ő a videofilmek
nézése helyett inkább Benedek
Elek vagy Móra Ferenc meséit,
illetve magyar népmeséket
olvas, mert azzal is le tudja köt-
ni a csoport figyelmét. Nagy
segítséget jelent a Harica úti
óvoda dolgozói számára az
EU-s pályázaton elnyert
könyvtár, mert onnan rengeteg

Összeszámolni is nehéz, hogy óvodapedagógus diplo-
májának megszerzése óta hány képzésen vett részt
Demjén Béláné. Úgy érzi, minden tanfolyam, minden
szakmai újdonság elsajátítása előre visz, és az ott tanul-
tak hasznosítása a gyermekek érdekét szolgálja. Magát
„munkamániásnak” tartja, de soha nem felejti el meg-
említeni, hogy kollégái és munkahelyi vezetői mindig
nagy segítséget nyújtottak számára a szakmai sikerek
eléréséhez.

segédanyagot tudnak használ-
ni mindennapi munkájukhoz.
A mese- és versolvasás mellett
a gyerekek nagyon szeretik, ha
énekelnek, tornáznak. Emel-
lett megismerkednek az ábrá-
zolás alapjaival, nagy hang-
súlyt helyeznek a környezettu-
datos nevelésre, és a matema-
tika megszerettetéséhez készí-
tenek mandalákat és mát-
rixokat is.
A négycsoportos oktatási in-
tézménybe egyébként 120 gye-
rek jár, Demjén Béláné cso-
portja 28 fős, amelyben a most
óvodába kerülőktől az iskolába
készülődőkig mindenki meg-
található. Sajószentpéter Város
Önkormányzata esélyegyenlő-
ségi pályázatot nyert, melynek
keretén belül a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek
fejlesztését végzi már ötödik
éve.
Csilla a mindennapi munka
mellett kivette a részét a közös-
ségi életből is, hiszen Kazinc-
barcikán hét évig munkakö-
zösség-vezető, majd Miskol-
con a megyei társulásban is az
óvodapedagógusok munkakö-
zösségének vezetője volt.
A szakmai fejlődést is mindig
szem előtt tartotta, amire ren-
geteg energiát fordított. A dip-
lomaszerzés óta fejlesztő peda-
gógus szakvizsgát tett Hajdú-
böszörményben, de megsze-
rezte a bábvezetői engedélyt,
részt vett játszóház-vezetői
képzésen, tanult népi táncot,

és elvégezte a négyéves képző-
művészeti iskolát is.
Örül annak, hogy a szülők bi-
zalommal vannak iránta, mert
látják, azért dolgozik, hogy a
gyermekük jól érezze magát a
csoportjában és az intézmény-
ben.
„Ahogy a világ változik, úgy
alakít engem is. De ami min-
dig állandó, a gyerekszerete-
tem, a hivatásom melletti elkö-
telezettségem. Legfontosabb-
nak tartom a művészetekre,
természetre, hagyományaink-
ra nyitott és érzékeny gyerme-
kek nevelését, akik örömmel
tevékenykednek, alkotnak és
merik az ismeretlent kipró-
bálni az én vezetésemmel.”
A tanulás, a képzések néha a
családtól vonták el az idejét,
ám férje és két gyermeke
mindezt tolerálta. Nagyobbik
lányuk, Zita az ELTE pszicho-
lógus szakán végzett, jelenleg
Budapesten és Szentendrén
dolgozik iskolapszichológus-
ként, míg Dóra az érettségi
után még keresi a helyét az
életben.
Demjén Béláné óvodapedagó-
gus munkájára korábban is fel-
figyelt a szakma, hiszen 2008-
ban miniszteri dicsérő oklevél
kitüntetésben részesült, 2014-
ben pedig a városnapokon át-
vette Sajószentpéter Városi
Önkormányzat Pedagógiai
Díját.

Kovács István

Csilla óvó néni több mint 30 éve kezdte a pályát

2014. július-augusztus-szeptember
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Célegyenesben

Mintha ma történt volna, úgy emlékszem arra a februári
napra, amikor 2010-ben sajtótájékoztatóra invitált ben-
nünket a Sajó-Glass Kft. Érthető módon felfokozott vára-
kozás övezte a barnamezős iparterület revitalizációját,
hiszen egykor több száz sajószentpéteri családnak adott
megélhetést a patinás öblösüveggyár. Talán kicsit korán
örültünk, hiszen teltek a hónapok, az évek, s közben kí-
vülről úgy tűnt, alig történt valami a kerítésen belül, holott
nagyon is komoly munka folyt a színfalak mögött.

ben hamar kiderült, hogy ir-
datlan mennyiségű plusz
munkára lesz szükség, amihez
persze forrást kellett rendelni.
Ennek előteremtése újabb 10-
12 hónapba került. Már azt
hittük, fellélegezhetünk, ami-
kor az idén újabb „csapás” érte
a cégünket. A Magyar Nemze-
ti Bank (MNB) januárban el-
rendelte a számlánkat vezető
Körmend és Vidéke Takarék-
szövetkezet végelszámolását,
minek következtében nem ke-
vés pénzünk ragadt bent több
hónapra. Miután egy ekkora
projektnél minden fillérre
szükség van, ismételten tör-
hettük a fejünket, hogy az át-
meneti időszakot miként hi-
daljuk át. Most már bátran ki-
jelenthetem: sikerült.
- Ez a „sikerült” talán azt je-
lenti, hogy a projektet is sike-
rül megnyugtatóan lezárni?
- Most azt mondhatom, hogy
október végén 100 százalék-
ban átadásra kerülhet a terü-
let, addigra ugyanis minden
engedély elkészül. Az eredeti-
leg vállalt feladatokon túl a
vasúti sínek teljes felújítása is
megvalósul, méghozzá plusz-
feladatként, ez ugyanis csak
részben szerepelt az eredeti
tervekben. Jelenleg ott tar-
tunk, hogy a fűtésrendszerek
engedélyeztetése folyik, de
ahogyan ezt már korábban is
említettem, ezzel október vé-
gére teljesen elkészülünk. A
munkálatok befejeztével az

egykori üveggyár területén
irodák, raktárak, műhelyek,
gyártóterületek és zöldmezős
területrészek várják a betele-
pülni vágyó vállalkozásokat.
Az infrastrukturális adottsá-
gok is rendkívül kedvezőek:
18 000 méter vasúti pálya, 12
500 négyzetméternyi belső
úthálózat, 3000 méteres víz- és
csatornahálózat, valamint 500
m³ /óra gázkapac i t á s á l l
rendelkezésre.
- Létezik-e arra vonatkozóan
valamilyen prognosztizáció,
hogy hány cég szeretne ide
betelepülni?
- Azt tudni kell, hogy az egy-
kori üveggyár területén már
most is vannak olyan vállal-
kozások, amelyek itt képzelik
el a jövőjüket. Léteznek olyan
cégek, melyek két-három em-
bert, de olyan is akad, amelyik
több mint 50 embert foglal-
koztat, s ezt a későbbiekben
tovább szeretné bővíteni.
Egyébként hagyományos érte-
lemben vett kutatást nem vé-
geztünk arra vonatkozóan,
hogy darabszám szerint hány
cég érkezik ide a közeljövő-
ben, azt azonban már most
megoszthatom a Krónika ol-
vasóival, hogy rövidesen elin-
dítunk egy széleskörű reklám-
kampányt, amelyben részletes
tájékoztatást nyújtunk majd
az általunk kínált lehetősé-
gekről.

Sulyok B.

Amikor a minap megtudtam,
hogy Markó Gábor, a Sajó-
Glass Kft. ügyvezetője Sajó-
szentpéterre érkezik, elhatá-
roztam, hogy váltok vele né-
hány szót, hiszen nála jobban
senki sem tudhatja, mikor
készül el ténylegesen az évek
óta húzódó beruházás.
- Az elmúlt években gyakran
reflektorfénybe került a sajó-
szentpéteri képviselő-testü-
let ülésein az Önök cége által
végzett revitalizációs pro-
jekt, így nézze el nekem, ha
most arra kérem, forgassuk
vissza az idő kerekét, és
kezdjük az elején!
- Úgy emlékszem, hat évvel ez-
előtt próbálkoztunk először
egy uniós pályázattal, majd
később többet is készítettünk,
aminek 2010-ben egy nyertes
projekt lett az eredménye: a
„Barnamezős iparterület revi-
talizációja”. Amint az a nevé-

ben is benne van: egy régi,
nem élő iparterületet kellett
úgy átalakítanunk, hogy az is-
mét virágzó vállalkozások
helyszínéül szolgáljon. Ez a
gyakorlatban azt jelentette,
hogy a használhatatlan épüle-
teket le kellett bontanunk,
más épületeket fel kellett újí-
tanunk, és az eredetitől eltérő
funkcióval ellátnunk. Ugyan-
csak komoly kihívást jelentett
számunkra a víz- és a gázháló-
zat újbóli üzembe helyezése is,
hiszen a több mint 100 éves
csőhálózat megérett a cserére.
- Azt gondolom, senki sem
kérdőjelezi meg az elvégzett
munkák fontosságát, a pro-
jekt azonban már legalább 4,
5 éve zajlik. Ennyi idő alatt
nagyobb volumenű beruhá-
zások is elkészültek.
- Az tény, hogy elvileg már be
kellett volna fejeznünk a beru-
házást, azonban az is igaz,
hogy a körülmények nem a mi
malmunkra hajtották a vizet.
Tulajdonképpen három fő oka
volt annak a komoly csúszás-
nak, amit ez a pályázat menet
közben elszenvedett. Elsőként
a szerződéskötés bonyolult-
ságát említhetném, hiszen a
pályázat benyújtásától számít-
va közel 1év telt el, amíg a
közreműködő szervezettel a
szerződést aláírtuk. Ezt köve-
tően – mivel az összeg nagysá-
ga miatt kiemelt beruházás-
nak számított a projekt – ga-
ranciabiztosítást kellett köt-
nünk, amely újabb 8 hónapot
vett igénybe. Végre elkezdőd-
hetett a tényleges munka,
azonban nem tudtunk felhőt-
lenül örülni, mivel menet köz-

Csipkerózsika-álmából ébred az egykori Sajószentpéteri Üveggyár

Az egykori targoncaműhely kiválóan alkalmas lehetne
például egy autófényező kialakítására

Markó úr szerint komoly jövő áll
a revitalizált iparterület előtt
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Önkormányzati választás 2014.

TEVK Egyéni választókerületi jelöltek száma
Független Szervezet által állított Összes

Önálló Közös Összes
Összesen: 14 17 16 33 47

01 3 2 2 4 7
02 2 2 2 4 6
03 1 3 2 5 6
04 3 2 2 4 7
05 2 2 2 4 6
06 1 2 2 4 5
07 1 2 2 4 5
08 1 2 2 4 5

Jelölt neve Jelölő csoport
Zsiros László JESZ

Ambrus-Tóth József Független jelölt
Dr. Faragó Péter MSZP-DK

Dr. Tardi Béla JOBBIK
Molnár András FIDESZ-KDNP
Felföldi Tibor Független jelölt

Polgármesterjelöltek

Egyéni választókerületi jelöltek

1.sz. egyéni választókerület

A 001. sz. szavazókörben a Rendezvények Házában
szavazhatnak az Ady Endre utca, Árpád utca, Attila utca,
Bajcsy-Zsilinszky E. utca, Csiba László út, Csurgai Árpád utca,
Daru utca, Gábor Áron utca, Gyöngyvirág utca, Hunyadi utca,
Iskolaszög, József Attila utca, Kálvin tér páratlan házszámok 1-
31-ig, valamint 37-végig, Kossuth Lajos út páratlan házszámok
19-67-ig és a páros házszámok 2-24-ig, Pálóczy Mátyás utca,
Patika tanya, Pilta tanya, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc
út, valamint a Szuhai Hacienda-dűlő lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Dudra József Független jelölt

Bárány László S.PÉTERI ZÖLDEK
Hernádi Norbert JOBBIK

Bodolainé Márton Enikő Független jelölt
Tapa Ottó FIDESZ-KDNP

Kovács Mihály Független jelölt
Dr. Takács András MSZP-DK

2.sz. egyéni választókerület

A Batthyány utca, Jókai Mór utca, Kossuth Lajos út páros
házszámok 26-108-ig és a páratlan házszámok 69-119-ig, Margit
kapu, Móra Ferenc utca, Thököly Imre utca lakói a 002. sz.
szavazókörben a Sajószentpéteri Területi Szociális
Központban adhatják le szavazatukat.
A 003. sz. szavazókörben a Semmelweis Utcai Tagóvodában
szavazhatnak a Bercsényi utca, Kossuth Lajos út páratlan

házszámok 171-195-ig, 197-209-ig, 211-végig, Lévay József
utca, Nagyállomás, Semmelweis utca, Somogyi Béla utca,
Vasútállomás, Zrínyi utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Perényi Barnabás MSZP-DK
Terenyei Zoltán JOBBIK

Kerekes Pál Zoltán S.PÉTERI ZÖLDEK
Barta József István FIDESZ-KDNP

Deák László Független jelölt
Balkányi István Tamás Független jelölt

3.sz. egyéni választókerület

A 004. sz. szavazókörben a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvodában szavazhatnak a Bánkút u., Baross Gábor u.
45-től végig, Benedek Elek u., Bocskai u., Bükkalja u. páratlan
házszámok 35-végig, Harica u., Kinizsi u., Kossuth Lajos út
páros házszámok 110-174-ig és a páratlan házszámok 121-169-
ig, Major köz, a Patak u., Péch Antal u 2. szám., Petőfi Sándor u.,
Pozsonyi u., Rózsa u., Sas u., Szénégető u., Szondy György u.,
valamint aVakúr-dűlő lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Leskó Imre Független jelölt

Kisfalusi Zsolt MSZP-DK
Fülöp Gyula S.PÉTERI ZÖLDEK

Bárdos Tamás FIDESZ-KDNP
Zsiros László JESZ

Heidrich Tamás JOBBIK

4. sz. egyéni választókerület

A 005. sz. szavazókörben a Városgondnokság telephelyén
adhatják le szavazatukat az Aranyeső út, Bartók Béla u.,
Borsodsziráki Vízműtelep, Dankó Pista u., Eperjesi u., Fecske
út, Gedely u., Ibolya utca, Kálvin tér 35., Kazinczy Ferenc u.,
Munkácsy Mihály u., Rezeda u., Tulipán u., Váci Mihály u.,
Vízmű, Wesselényi utca lakói.
006. sz. szavazókörben a Dusnoki Közösségi Házban
szavazhatnak a Álmos u., Katalin u., Király u., Mária u.,
Melinda u., Táncsics Mihály utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Csontos Józsefné Független jelölt

Schweitzer György JOBBIK
Osztermann János Független jelölt

Lakatos Sándor MSZP-DK
Ruszó Zoltán József Független jelölt
Bittó István Zoltán S.PÉTERI ZÖLDEK
Schwaitzer Jánosné FIDESZ-KDNP

Képviselőjelöltek
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5. sz. egyéni választókerület

A 007. sz. szavazókörben a Lévay József Városi Könyvtárban
szavazhatnak az Arany János u., Bányász u.2. házszám, Bem
József u., Bethlen Gábor u., Kossuth Lajos út páros házszámok
178-218-ig, Kölcsey Ferenc u, Május 1.u., Tárna u., Tompa
Mihály utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Tóthné Kazai Judit Független jelölt

Graholy Beáta JOBBIK
Rozsnyói Istvánné FIDESZ-KDNP

Kocsi Tibor S.PÉTERI ZÖLDEK
Link Pál Független jelölt

Oláh István MSZP-DK

6. sz. egyéni választókerület

A 008. sz. szavazókörben az egykori Bányász Utcai
Tagóvodában szavazhatnak az Alkotmány utca, Bányász utca
páros házszámok 4-től végig és a páratlan házszámok 1-től
végig, Baross Gábor utca a páratlan házszámok 17-43-ig, Bors
vezér utca, Bükkalja utca páratlan házszámok 1-31-ig a 33. szám,
Déryné utca, Gagarin utca, Kassai utca, Péch Antal utca a páros
házszámok 4-től végig és a páratlan házszámok 1-től végig, Pécsi
Sándor utca, Rácz Ádám utca, Tizeshonvéd utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Fucskó János András Független jelölt

Geregúr József MSZP-DK
Gadóczi Józsefné FIDESZ-KDNP

Kamasinszki Csaba S.PÉTERI ZÖLDEK
Bubenkó Béla JOBBIK

7. sz. egyéni választókerület

A 009. sz. szavazókörben a Hunyadi Mátyás Tagiskolában
voksolhatnak az Alacskai út páros és páratlan házszámok 1-42-
ig, Baross Gábor utca páratlan házszámok 1-15-ig, Damjanich
u., Deák Ferenc u., Élmunkás utca, Harmat utca, Irinyi János
utca, Kandó Kálmán utca, Kápolnaalja u., Kodály Zoltán utca,
Kossuth Lajos út páros házszámok 222-től végig, Kökény u.,
Könyves Kálmán utca, a Katona József utca, Labdarúgók u.,
Móricz Zsigmond u., Orgona u., Pázsit u., Sport utca 1-12-ig és a
16. szám, Toboz u., Újbányatelep, Vörösmarty utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Barna Béla JOBBIK

Felföldi Tibor Független jelölt
Balla Albert MSZP-DK
Szabó Antal S.PÉTERI ZÖLDEK

Budai Erzsébet FIDESZ-KDNP

8. sz. egyéni választókerület

A 010. sz. szavazókörben a Szepesi Gusztáv Városi Stadion-
ban szavaznak az Alacskai út a páros és páratlan házszámok 43-
tól végig, Berzsenyi Dániel utca, Csaba utca, Csalogány utca,
Dózsa György utca, Erkel Ferenc utca, Erőmű utca,
Erzsébettelep, Hársfa utca, Hazafias utca, Hegyalja utca lakói. a
Hősök utca, Ibolyatelep, István király utca, Madách Imre utca,
Mátyás utca, Sport utca páratlan házszámok 13-15-ig és a
házszámok 17-től végig, Széchenyi István utca, Üveggyártelep,
Zöldfa utca, valamint a Zsigmond király utca lakói.
A körzetben a következő jelöltekre lehet szavazni:

Jelölt neve Jelölő csoport
Füleki Tímea Mária FIDESZ-KDNP

Nagy Imre Független jelölt
Dávidné Szőllősi Ágnes JOBBIK

Tóth Lászlóné S.PÉTERI ZÖLDEK
Gilányi Attila MSZP-DK

Települési kompenzációs lista jelöltjei

Jelölt sorszáma Jelölt neve
FIDESZ-KDNP

1. Molnár András
2. Budai Erzsébet
3. Barta József István
4. Schwaitzer Jánosné
5. Rozsnyói Istvánné
6. Bárdos Tamás
7. Gadóczi Józsefné
8. Tapa Ottó
9. Füleki Tímea Mária

S.PÉTERI ZÖLDEK
1. Kocsi Tibor
2. Kamasinszki Csaba
3. Fülöp Gyula
4. Nagy József László

MSZP-DK
1. Geregúr József
2. Dr. Takács András
3. Balla Albert
4. Gilányi Attila
5. Perényi Barnabás
6. Pasiczki Csaba Pál
7. Oláh István
8. Kisfalusi Zsolt
9. Lakatos Sándor

JOBBIK
1. Dávidné Szőllősi Ágnes
2. Dr. Tardi Béla
3. Hernádi Norbert
4. Terenyei Zoltán
5. Heidrich Tamás
6. Barna Béla
7. Bubenkó Béla
8. Schweitzer György

Körkérdés című rovatunk a választási információk miatt kimaradt a lapból.
Következő számunkban folytatjuk.
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Szépen szólt a fúvószene

Sajó Attila, a Sajószentpéteri
Kulturális Központ igazgatója
meséli el, hogy egy régi, talán
feledésre ítélt rendezvényt
hogyan sikerült megújítani.
„A gyökerek még a hetvenes
évekre nyúlnak vissza, amikor
Magyarországon sokan a bá-
nyászatból éltek, s a bányák
nemcsak munkát adtak az em-
bereknek, hanem a kulturális
élet meghatározói is voltak.
Szinte nem volt olyan bányász-
település, amelyiknek ne lett
volna fúvószenekara. Így volt
ez városunkban is. A zeneka-
rok évről évre bemutatkoztak
egymásnak, de olyan sokan
voltak, hogy nem országosan,
hanem régiónként szervezték
meg a találkozókat. Észak
–Magyarországon is sok volt a
fúvószenekar, így a régió egyik
bányászközpontja, Kazincbar-
cika lett hosszú időn keresztül
a találkozó helyszíne, ahol 20-
30 zenekar is fellépett. Sajnos a
nyolcvanas években egyre
több bánya bezárt, s ezzel a ze-
nekarok és a találkozók fény-
kora is leáldozott. A kilencve-
nes évek elejétől ismét Kazinc-
barcikán élesztették újjá a ren-
dezvényt, de ide már az egész
országból hívták az együttese-
ket. Több mint egy évtized el-
teltével a szervezők úgy gon-

dolták, hogy nem folytatják to-
vább, de 2012-ben jelzések ér-
keztek a zenekaroktól, hogy jó
lenne újra megszervezni a se-
regszemléket.
A Bányaipari Dolgozók Szak-
szervezete megkereste Sajó-
szentpéter önkormányzatát,
hogy indítsák újra e szép ha-
gyományt. A választás nem vé-
letlenül esett a városra, hiszen
bányásztelepülés, valamint a
BDSZ elnöke, Rabi Ferenc
éveken át volt a péteri művelő-
dési ház igazgatója, míg jóma-
gam Kazincbarcikán szervező-
je voltam a programnak.
A harmadik éve megrendezés-
re kerülő esemény egyre sike-
resebb és színvonalasabb.
Nagy örömünkre idén volt a
legtöbb fellépő. Hat zenekar
jött, ebből négy az ország távo-
labbi részéből. Itt voltak a Du-
nántúlról Oroszlányból és Sá-
risápról, de érkeztek Salgótar-
jánból, Gyöngyösről, Emődről
és Perecesről is. A muzsikát a
péteri és perecesi mazsorettek,
illetve a perecesi nyugdíjas
tánccsoport produkciói színe-
sítették. A rendezvény helyszí-
ne is változott, bekerült a vá-
rosközpontba, a kiváló akusz-
tikával rendelkező Bercsényi
térre. Megható volt látni és
hallani, amint hat zenekar 180

zenésze együtt játssza a Bá-
nyászhimnuszt. A programhoz
szorosan kapcsolódott egy ki-
állítás is, ahol Novák Géza
nyugdíjas bányász fafaragó
munkáiból nyílt kiállítás. A
zenekarok nemcsak városunk-
ban léptek fel, hanem volt bá-
nyásztelepüléseken is. Így
nagy sikerük volt Parasznyán,
Berentén, Sajólászlófalván,
Kurityánban és Edelényben. A
záró program idén is Miskolc-
tapolcán volt, ahol a turisták
nagy örömmel hallgatták a fú-
vósokat, és gyönyörködtek a
táncos lányokban. A közös
összefogással megszervezett,
ismét hagyománnyá vált talál-
kozó bebizonyította, hogy van
rá igény, hogy az itt élők nem
felejtették el bányász gyökerei-
ket. A rendezvényt nem önerő-
ből valósítottuk meg, hanem
összefogással: a Nemzeti Kul-
turális Alap, a BDSZ Bányász
Kulturális Alapítvány, a Bá-
nya-, Energia- és Ipari Dolgo-

zók Szakszervezete, a külső
helyszínek önkormányzatai,
valamint Sajószentpéter Város
Önkormányzata támogatá-
sával.
A bányász hagyományok ápo-
lása a találkozóval nem ért vé-
get, hiszen szeptember első
hétvégéjén rendeztük meg a
bányász napi ünnepséget,
amelyen nemcsak a bányatra-
gédiák áldozataira emlékez-
tünk, hanem azokra az időkre
is, amikor a bányák megélhe-
tést és biztonságot nyújtottak.
A résztvevők az ünnepi műsor
és a köszöntő után elhelyezték
az emlékezés virágait, majd a
művelődési központban egy
kötetlen beszélgetésen elevení-
tették fel a régi bányásznapo-
kat és a bányászok életének
örömeit és nehézségeit. A ba-
ráti beszélgetés végén pedig
így búcsúztak egymástól: Jó
szerencsét!”

Románné

2014. július-augusztus-szeptember

A fúvószenekari találkozótól a bányásznapig
Városunk harmadik éve házigazdája a Bányász Fúvós-
zenekarok Országos Találkozójának. Az idén augusztus
23-24-én rendezték meg a bányászhagyományokat tovább
ápoló programot.

A Sajó Gyöngye népdalkör bányászdalokat
énekelt a megemlékezésen

Az emődiek visszatérő vendégei a fúvószenekari találkozónak

Természetesen a Gyöngyszem mazsorettcsoport műsora is
színesítette a rendezvényt
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Egészségpercek

Bőven akadt dolguk szeptember első felében városunk is-
kolaorvosainak és védőnőinek, hiszen a Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói közül többen is
kaptak a hónapban védőoltást. A megszokott oltások mel-
lett a 2014-ben bevezetésre kerülő HPV elleni önkéntes
védőoltást első alkalommal azok a lányok kapták meg is-
kolai kampányoltás keretében, akik betöltötték a 12. élet-
évüket, és az általános iskola 7. osztályát a 2014/2015-ös
tanévben végzik. (A beiskolázási rendnek megfelelően a
2001. június 1. és 2002. május 31. között születettek.)

keny embereknél léphetnek
fel. A vivőanyag nem más,
mint az a matéra, ami biztosít-
ja a hatóanyagok alkalmazha-
tóságát, felszívódását. Pél-
dául, ha az ellenanyagot tojás-
fehérjével adják be, az arra ér-
zékenyeknél léphet fel egyfaj-
ta mellékhatás. Kacsándi dok-
tor úr szerint az oltást kifeje-
zetten ajánlott kérni. Többek
között azért is, mivel a nőknek
csak a 30-40%-a jár el nőgyó-
gyászati szűrésekre. Pedig ha a
betegséget minél előbb felis-
merjük, annál jobb, mert leg-
jobb esetben is fennáll a med-
dőség veszélye. 15-16 éves
kortól már nehezebben felis-
merhető a HPV, többek között
ezért is érdemes túlesni idő-
ben az oltáson.
Arról, hogy az érintett diákok
és szüleik hogyan vélekedtek a
védőoltásról, és milyen arány-
ban éltek a lehetőséggel, Peré-
nyi Barnabástól, a Sajószent-
péteri Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola igazgatójától infor-
málódtam. Elmondása szerint
néhány kivételtől eltekintve
minden hetedikes lány kérte a
védőoltást. Arra a kérdésemre,
hogy hogyan értesítették a
szülőket a védőoltás lehetősé-
géről, igazgató úr elmondta: a
HPV elleni védőoltással kap-
csolatban írásbeli tájékoztató

kiadására került sor, amely
tartalmazta a szülői nyilatko-
zatot is. Ezt kellett a szülők-
nek kitölteniük, és aláírva
visszajuttatniuk az iskolába
ahhoz, hogy a gyermekük térí-
tésmentes HPV elleni védőol-
tásban részesüljön.
Perényi igazgató úr elmondta,
hogy a Hunyadi tagiskolában
százszázalékos volt a részvé-
teli arány, a Móra tagiskolában
egy lányt nem oltottak csupán
be, és a Kossuthban is mind-
össze pár szülő volt, aki nem
igényelte az oltást. Ezek a szü-
lők többnyire azért nem kér-
ték az oltást, mert nem voltak
biztosak a szérum hatékonysá-
gában, valamint tartottak a
mellékhatásoktól. Minden-
esetre városunkban a kam-
pány célba ért, mivel igen ma-
gas volt az oltáson résztvevők
aránya, hiszen a száz-százhúsz
lánynak több mint kilencven-
kilenc százaléka élt a lehető-
séggel. Nem csoda ez az érdek-
lődés, ha figyelembe vesszük,
hogy az európai statisztikák
alapján valószínű, hogy ezek
között a gyerekek között is let-
tek volna olyanok, akik ké-
sőbb áldozatul eshettek volna
a HPV-nek. Szerencsére azon-
ban ezt már soha nem tudhat-
juk meg.

Bájer Máté

A vakcinát a lányok a felkar-
jukba kapták. Az oltás nem
volt kötelező, de sokan éltek a
lehetőséggel. Persze voltak
olyanok is, akik nem tartottak
igényt rá. Mi lehet ennek az
oka, és mi az orvosi szakvéle-
mény a témában? Az alábbiak-
ban kiderül.
Egyes statisztikák szerint, a
világon minden második
percben meghal egy nő méh-
nyakrák következtében. Úgy
látszik, hazánkban is komo-
lyan vették ezeket az adatokat,
hiszen ahogy fentebb is írtam,
idén ősztől a 12. évüket betöl-
tött lányok ingyenesen kapják
meg a kór elleni vakcinát. Dr.
Kacsándi László, a Gyógyító
Megelőző Intézmény intéz-
ményvezetője szerint a méh-
nyakrák a leggyakoribb rossz-
indulatú daganat a nőgyógyá-
szat terén. Ennek a kiváltó oka
a HPV, azaz a humán papillo-
mavírus. Ezen betegség kiala-
kulása azonban megelőzhető,
ha antitesteket juttatunk a
szervezetbe. Mivel a fertőzés a
szexualitással terjed, az oltást

érdemes már 13 éves korban
elvégezni. Az oltás alapáron
húszezer forintba kerül, de
ettől az évtől kampányszerűen
kapják ezen korosztály lány-
tagjai, térítésmentesen. A vak-
cina egész életükben védi őket
a megbetegedéstől. Doktor úr
elmondta, hogy az oltástól
nem kell félni. Régen a himlő,
a szamárköhögés és egyéb nya-
valyák elkerülésére is kam-
pányszerű oltással védekez-
tek. A módszer hatékonyságát
az jelzi, hogy ezek a beteg-
ségek már sokkal ritkábban
fordulnak elő, mint azelőtt. A
méhnyakrák elleni védőoltást
már évekkel ezelőtt kifejlesz-
tették, és sikerrel használták
is. Tudományosan megalapo-
zott mellékhatása nem ismert.
Az ettől való félelem azért
alaptalan, mert ebben az eset-
ben nem a vírus egy formáját
fecskendezik a testbe, hogy az
antitestek gyártására serkent-
se a szervezetet, hanem az
ellenanyag kerül az oltásba.
A fellépő mellékhatások leg-
feljebb a vivőanyagra érzé-

Védőoltással a betegség ellen

Egy aprócska szúrás, amely életet menthet

A külső senkit ne tévesszen meg!
Ez a vírus nők millióinak haláláért felel világszerte

VII. évfolyam 3. szám
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2014. július-augusztus-szeptember

Sajószentpéteri Ipari Terület

2014. november 1–jén megnyitja kapuit a volt Sajószentpéteri Üveggyár területén kialakított ipari terület.

Az épületek elektromos, gáz-, valamint ivóvíz- és szennyvízellátása megoldott, a fogyasztás egyedi mérők alapján kerül megállapításra.

Szolgáltatások

24 órás portaszolgálat

Őrzés-védelem

Irodai szolgáltatások

Parkolási lehetőség

Telefon- és internetszolgáltatás

Takarítás, szemétszállítás, reklám- és hirdetési felület biztosítása

Bérelhető ingatlanok Bérelhető területek Bérleti díj/hó

Irodák 10 m2 – 500 m2 500 Ft /m2

Raktárak 20 m2 – 600 m2 500 Ft /m2

Üzemcsarnokok 200 m2 – 250 Ft /m2

Üres területek - 110 Ft /m2

Vasúti pályák - Egyedi igények alapján

Kapcsolat

Üzemeltető: Sajó-Glass Kft.

Cím: 3770 Sajószentpéter Üveggyári út 2.

Árajánlatkérés, általános kérdések:
Urbán Ágnes

e-mail: agi.urban50@gmail.com tel.:+36/70-327-89-05

Helyszínbejárás:
Ujlaki Béla

tel1: +36/70-340-44-85 tel2:+36/20-362-63-33
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. Jókai Mór kisregénye, amelyben Sajószentpéter neve
is szerepel. 9. Kenyérsütő iparos. 10. Osztrák népies zene.
11. Előfordul. 12. Nem esik tovább. 13. Az erbium vegyjele.
14. Kalauz nélküli. 16. Barcelonában, 1992-ben olimpiai
bajnok tornásznőnk (Henrietta). 19. Derékszíj. 20. A
tetejére. 22. Vércsatorna. 23. Károly, becézve. 25. Állatok
fekvőhelye. 27. Egyik fő égtáj. 28. A tyúkfélék hímje. 29.
Lettország fővárosa.

Függőleges:
1. Az egyik szülő. 2. Nyugalom. 3. Szándékozó. 4. Kerti
munkát végez. 5. Fejlődési irány. 6. Térelválasztó. 7. Női
becenév. 8. Elek!! 14. Éveink száma. 15. Bagdad a
fővárosa. 17. Hangtalan. 18. Azonos korú testvér. 19. Idős.
21. … carte (étlap szerint). 24. Gyakori arab férfinév. 26.
Következmény kiváltója.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2014.
november 24-éig.

A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt
sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
H u n y a d i u . 1 1 . E - m a i l : s a j o t v @ g m a i l . c o m ,
szentpeterikronika@citromail.hu.

Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: Zsigmond
király. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A szeptember
26-án megtartott sorsoláson Buda Zoltánnénak kedvezett
a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről
később értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás
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Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: Megejelenik negyedévente 4300 példányban.info@litoplan.hu;
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.
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VII. évfolyam 3. szám

A Lángos
téged is Vár!

Lángos, göngyölt lángos, hamburger,

amerikai hot-dog, melegszendvics,

ízes fánk, palacsinta.

Október 1-jétől igazi újdonságok!

Lacipecsenye, sült kolbász

és egyéb ínyencségek

az egykori Sooter's helyén.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 5.00-18.00

Szombat: 6.00-12.00

Telefonos rendelés: 06 70/636-3568

Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 156.

(a postával szemben)
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