
Sajószentpéter város közéleti lapja

INGYENES VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2015. január-február-március

Szentpéteri
Krónika



MozaikSzentpéteri
Krónika 2015. január-február-március

2

Februárban „fecsegett” a város!
Címlapsztori

Természetesen nemcsak az is-
kolások törték jelmezeken a fe-
jüket! Városunk óvodásai is lel-
kesen készültek a farsangozás-
ra. A fentiek tükrében azt
hihetnénk, hogy a farsangi ün-
nepség a modern kor egy olyan
kedves találmánya, ami a gyer-
mekek önfeledt szórakozását
szolgálja. Ropogós fánk, ötletes
maskarák, zene, tánc, mulatság.
Ezek jutnak eszünkbe először a
farsangolás kapcsán. Ám a va-
lóságban még ennél is többről
van szó. A farsang hagyománya
a régmúltba vezethető vissza, a
katolicizmus előtti korokra.

A barbár népszokásokban
ugyanis a tavaszvárás ünnepe
volt. A tavasz a földből élő né-
pek számára a megújulást, az
élet körforgásának új kezdetét
jelentette. Gondoljuk el, mit
érezhettek azok az emberek,
akik a szűkös téli időszak után a
napfény és a kikelet mellett
megkapták a jó termés remé-
nyét, és feltölthették lecsappant

Ahogy azt megszokhattuk, az óvodákban és az iskolák-
ban a február idén is a farsangi hangulat varázsában telt.
A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intéz-
ményeiben külön tartottak jelmezversennyel tarkított
ünnepséget az alsós és a felsős diákok számára is. Ilyen-
kor csak a fantázia szabhat határt a beöltözésben. Persze
fontos, hogy a szülők bírják cérnával a jelmezkészítést.
Mindkét értelemben. A legjobb kosztümök gazdái feb-
ruár 27-én, a Farsangi Fánk Fesztiválon, a kulturális köz-
pont tornacsarnokában is megmutathatták alkotásaikat.

élelmiszerkészleteiket. A ke-
reszténység elterjedésével
azonban színesedett a februári
rituálé is.

A katolikus egyházi kalendári-
um szerint a farsang ünnepe
vízkereszt és hamvazószerda
közé esik. A kikelet éltetése
mellett két másik fontos része
is volt a farsangnak, mégpedig a
párválasztás és a szabályok fel-
rúgása, kigúnyolása. Az álarcok
és a maszkok viselése is erre ve-
zethető vissza. A névtelenség,
az „arctalanság” biztosította
mindenki számára a féktelen
mulatozást. Persze az ünnep
több formában is megjelent
Európában. Nálunk az olasz
karnevál és a német megfelelő-

jének kultúrköre is megtalál-
ható volt. Míg a városok lakói
német mintára mulatoztak,
addig a nemesek inkább az itá-
liai szokásokat éltették. Maga a
farsang szó is német eredetű,
"faseln", aminek a jelentése: fe-
csegni. Farsang ünnepéhez kö-
tődik Magyarországon a népi
színjátszás kialakulása is. A
maszkos alakoskodásokból
nőttek aztán ki a különböző
drámajátékok is. Szóval ez az
igazán vidám ünnep nemcsak a
gyermekek sajátja, hiszen min-
denki magáénak tudhatja, aki
szereti a mulatságot, a kacérko-
dást, és akinek szívében él a
tavasz.

Bájer M.

A kalózok a Hunyadi Mátyás Tagiskola
3. osztályából érkeztek a Farsangi Fánk Fesztiválra

Tom és Jerry
a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda

farsangi bálján

A Semmelweis Utcai Tagóvoda Tücsök csoportja
Mary Poppins történetét vitte színpadra

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
nyitótáncát a 3-as csoport szolgáltatta
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Gondolatok egy ünnepség kapcsán
Éljenek a márciusi ifjak!

A sors szeszélyének köszönhe-
tően, a bevezetőmben említet-
tek miatt, valóban rendhagyó
körülmények között virradt
ránk a magyar szabadság ünne-
pe. Ez a nap kortól, nemtől, val-
lástól és politikai nézetektől
függetlenül mozgat meg min-
den magyar embert. Persze kit-
kit a maga módján.
Sajószentpéteren az ünnepi
megemlékezést március 13-án,
pénteken tartották, szokás sze-
rint a Sajószentpéteri Kossuth
Lajos Általános Iskola épületé-
ben. A diákok műsort adtak, az
egybegyűltek elhelyezték az
tiszteletadás koszorúit. Az ün-
nepi beszédet idén Sajó Attila, a
Sajószentpéteri Kulturális és
Sportközpont igazgatója tartot-
ta, aki így fogalmazott a 167 év-
v e l e z e l ő t t i e s e m é n y e k
kapcsán:
„Március 15. a győzelem, a

Péntek 13., az első boltok nélküli vasárnap, kihalt áru-
házi parkolók, megtelt közterek, forrongó indulatok. Ta-
lán joggal érezhetjük úgy, hogy rendhagyó módon kö-
szöntött ránk egyik legfőbb nemzeti ünnepünk. Mégis,
március 15. üzenete nem sikkadhat el semmilyen körül-
mények között. Sok-sok évvel ezelőtt őseink ezen a na-
pon ragadtak fegyvert az elnyomás és a kizsákmányolás
ellen. A márciusi ifjak bátorsága és önfeláldozása a ne-
mesebb célért korunkban is példaértékű. Tiszteletükre
kokárdát ölt az ország, és ünnepi keretek között emlé-
kezik a szabadság tavaszára. Nem történt ez máshogy
Sajószentpéteren sem.

szabadság ünnepe! Tudjuk,
hogy a március 15-i forradalmi
eseményekben döntő szerepet a
fiatalok játszottak, azok a
fiatalok, akik között rengeteg
volt a művész, a fiatal értelmi-
ségi. Petőfi, Jókai, Irinyi,
Vasvári mind-mind fiatalok,
tele tettvággyal. Ki tudja, ha ők
nem pattintják ki a szikrát, tör-
tént volna-e valami? Ki tudja,
ha Petőfit 1848 nyarán meg-
választják képviselőnek, poli-
tikus lett volna, vagy besoroz-
tatta volna-e magát honvédnek
Bem seregébe, s lett volna-e
számára Segesvár? De tudjuk,
hogy a történelemben nincs
HA. Tények, megtörtént ese-
mények és azok következmé-
nyei vannak. A tény pedig az,
hogy a fiatalok magukkal ra-
gadták a többi generációt.”
A beszéd fent idézett részleté-
ből kitűnik, hogy az ifjúságnak
milyen ereje, milyen hegyeket
megmozgató, sorsformáló aka-
rata volt. Az emlékezés és a tisz-
teletadás mellett fontos lehet fél
szemmel a jövőbe is tekinteni.
A súlyt áthelyezni a fiatal vál-
lakra. Bizalommal és hittel

tarisznyázni fel őket. Hiszen a
jövőnk, egy élő, lélegző dolog,
aminek a szívét a fiatalok, a böl-
csességét az idősebb generációk
adják. Ám a legfontosabb, leg-
emberibb tényező, ami megszi-
lárdítja a jövőt, az a múlt tisz-
telete, a haza szeretete, a gerinc.

Bájer Máté

Az ünnepi beszédet
Sajó Attila, a Művelődési
és Sportközpont, Városi

Könyvtár igazgatója tartotta

„A magyarok Istenére esküszünk…

A színvonalas műsort a Sajószentpéteri Kossuth Lajos
Általános Iskola diákjai szolgáltatták

Ünnepi díszben a Kossuth-szobor
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Beszélgetés dr. Orosz Atanázzal, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspökével
„Isten és az emberek előtti felelősségem tudatában döntöttem”

Miután a Szentpéteri Krónika
az interneten is megtalálható,
nem meglepő, hogy a Miskolci
Apostoli Exarchátus püspöke is
olvasta a cikket, mellyel kap-
csolatban azzal kereste meg
szerkesztőségünket, hogy a szó-
ban forgó témában helyreigazí-
tást szeretne kérni, mivel – vé-
leménye szerint – az írásban
szereplő állítások nem mind-
egyike állja meg a helyét. Dr.
Orosz Atanáz püspök-atya mis-
kolci hivatalában fogadott, aki-
vel nem csupán a múltról, ha-
nem a jelenről és a jövőről is
szót váltottunk.

- Engedje meg nekem, hogy az
említett írásból két mondatot

szó szerint idézzek! „Korábban
mi a kazincbarcikai Surányi
Endre Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium tagintéz-
ményeként működtünk, s a
székhelyintézmény vezetése
megkereste a görög katolikus
egyházat, hogy esetleg nincs-e
szándékukban átvenni a Surá-
nyit, s vele együtt természete-
sen minket is. A görög katoli-
kus egyház vezetése egyértel-
műen kinyilvánította, hogy
nincs ilyen szándékuk, így más
irányba kellett elmozdul-
nunk”. Ezek a mondatok szá-
momra úgy hangzanak, mintha
a görög katolikus egyház vala-
milyen mulasztása eredmé-
nyezte volna azt a helyzetet,
hogy a sajószentpéteri középis-
kola iszlám fenntartóhoz ke-
rült. Amikor egy évvel ezelőtt a
Surányi Endre Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatójával, Vattay úrral tár-
gyaltam, a sajószentpéteri tag-
intézmény átvétele már nem
kerülhetett szóba köztünk. Két
intézményről folytak a megbe-
szélések: a Surányi Endre Gim-
názium, Szakképző Iskola és
Kollégium, illetve a Deák Fe-
renc Szakképző és Művészeti
Szakközépiskola esetleges átvé-
teléről beszélgettünk. A szemé-
lyes megbeszélést követően egy
hivatalos levelet is küldtem
igazgató úrnak, melyben nem
azt írtam, hogy egyházunknak
nincs szándékában átvenni az
említett középiskolákat, ha-
nem – objektív okokra hivat-
kozva – egy év türelmi időt

A Szentpéteri Krónika tavaly decemberi számában
megjelent egy írás „Előítéletek nélkül” címmel, mely
cikk arról szólt, miként került a sajószentpéteri
Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola muszlim
kézbe. Az intézmény részéről az Új Esély Oktatási
Központ igazgatóhelyettese nyilatkozott lapunknak, aki
lépésről lépésre vázolta fel azt a folyamatot, minek
eredményeként 2014. szeptember 1-jétől a Magyar
Iszlám Közösség (MIK) által alapított Gondoskodó
Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ
fennhatósága alatt kezdték el az új tanévet.

kértem, s azt javasoltam, hogy
2015-ben térhetnénk vissza
erre a kérdésre. Éppen ezért
furcsa, hogy a görög katolikus
egyház szerepét kétes fényben
tünteti fel ez az írás, miközben
a sajószentpéteri Pattantyús-
Ábrahám Géza Szakképző Is-
kola átvétele, legjobb emléke-
zetem szerint, szóba sem került
az iskola akkori székhelyintéz-
ményének vezetésével folyta-
tott megbeszéléseken.

- Ha már itt vagyok, engedje
meg püspök-atya, hogy egy
másik aktuális témáról is
kérdezzem! Az elmúlt év
végén komoly változás történt
a Sajószentpéteri Görög
Katolikus Egyházközség élén.
Mi indokolta ezt a váltást?

- Rendkívül szomorú apropója
volt a döntésnek. Az encsi fő-
esperes (dr. Petrasevits Dénes)
2014 szeptemberében elhunyt,
így a kánonjog kötelezettségei
szerint az arra legalkalmasabb
személyt kellett az encsi paró-
kia vezetésére kineveznem, aki
nem más, mint Pacsai János
esperes-parókus lett, s az így
megüresedett sajószentpéteri
parókiára pedig ugyancsak a
legalkalmasabb személyt keres-
tem, s Jármi Zoltán filkeházi
parókus személyében meg is
találtam. Mindkét parókus
maximális bizalmamat élvezi,
így az Isten és az emberek előtti
felelősségem tudatában döntöt-
tem. Nehéz időszak volt ez
mindkét család számára, hiszen
a tél beállta előtt kellett költöz-
niük, de azt remélem, dönté-
sem helyességét a jövő majd
igazolja.

- Kapott-e püspök-atya arra
vonatkozóan visszajelzést,
hogy miként fogadta a sajó-
szentpéteri gyülekezet az új
parókust?

- Bátran mondhatom, hogy a
Sajószentpéteri Görög Katoli-

kus Egyházközség 12 fős kép-
viselő-testülete rendkívül
pozitív fogadtatásban részesí-
tette Jármi parókus urat. Én
magam a parókia épületének
kisebb átalakítása, adaptálása
miatt tárgyaltam az ottani kép-
viselőkkel, s örömmel tapasz-
taltam, hogy az újonnan kine-
vezett személyt megbecsülik és
maximálisan elfogadják Sajó-
szentpéteren.

- Ha jól tudom, ebben a hó-
napban örömteli ünnepségre
készül a Miskolci Apostoli
Exarchátus, hiszen a felújítást
követően újraszentelik a Búza
téri Nagyboldogasszony püs-
pöki székesegyházat.

- Az elmúlt 13 hónapban ko-
moly munkálatok zajlottak a
miskolc-belvárosi székesegy-
házban: megjavították a tető-
szerkezetet, a falakat újravakol-
ták, diakónusi sekrestyét épí-
tettek, nyílászárókat cseréltek,
megjavították a torony kereszt-
jét, akadálymentessé tették a
feljárókat, megújultak a padok,
miközben a fűtés is korszerűsí-
tésre került. A rangjához méltó
módon renovált székesegyház
környezete is átalakul: tájépíté-
szeti elemekkel tarkított belső
udvar kialakítása zajlik, így lét-
rejön egy lelki-szellemi feltöl-
tődésre alkalmas tér, melyet
végleges formájában nyár köze-
pétől tekinthetnek majd meg az
érdeklődők. A felújított székes-
egyház ünnepélyes felszentelé-
sére 2015. március 25-én 10
órától kerül sor, amikor őemi-
nenciája Leonardo Sandri
bíboros, a Keleti Kongregáció
prefektusa fogja megáldani a
püspöki székesegyházat, aki ezt
követően Erdő Péter bíboros
úrral és Alberto Bottari de Cas-
tello nuncius úrral, valamint
számos hazai és külföldi
püspökkel együtt fogja végezni
az ünnepi szent liturgiát.

Sulyok Barnabás

„Rangjához méltóan megújult
a miskolc-belvárosi

székesegyház” – mondja
dr. Orosz Atanáz püspök-atya
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Beszélgetés Babály Mihály rendőr alezredessel
Elindult az „Élj SZER-telenül” programsorozat!

Ez a projekt Sajószentpétert is
közvetlenül érinti, hiszen
március 27-én a Sajószentpéteri
Kulturális Központban hall-
hatjuk az előadókat. Az érdek-
lődők egy különleges drogpre-
venciós musicalt is megtekint-
hetnek. A Miskolci Musical
Műhely Zsákutca című darab-
jának középpontjában a fiata-
lok körében népszerű „parti-
drogok” és az ezek köré épülő
bűnözés állnak. A történet fő-
szereplője egy fiatal lány, aki
húgát egyedül neveli, mivel
szüleik meghaltak. Egy új sze-
relem révén azonban belekeve-
redik a drogozás útvesztőjébe.
A csapatszellem magával ra-
gadja. Nincs megállás, szemé-
lyisége és az élete megváltozik.
A drogozó fiatalokra jellemző
attitűd, környezetükhöz való
viszonya, a függőség minden
buktatójával együtt megjelenik
a darabban. Az előadást mo-
dern zenei és táncelemek tar-
kítják, befogadhatóbbá téve azt

a célközönség számára.
Az „Élj SZER-telenül” több
fronton is igyekszik hatni a
fiatalokra. Az előadásokon kí-
vül rajzpályázat, a Szirmabese-
nyői Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézetébe történő
látogatás és sportrendezvények
is színesítik a programsoro-
zatot. A téma kapcsán Babály
Mihály r. alezredes úrral, a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitány-
ság drogprevenciós összekötő-
jével beszélgettünk. Az interjú-
ban szóba került a prevenciós
előadások hatékonysága és a
drogok szerepe a fiatalok
életében.

- Miből áll az Ön feladata
mint drogprevenciós össze-
kötő?
- 2014. május 1-je óta vagyok is-
mételten a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési Osz-
tályának a kötelékében, szenior
állományban és a kazincbarci-
kai járás területén tevékenyke-
dek két feladatkörben. Az egyik
az iskolai bűnmegelőzési ta-
nácsadás, a másik pedig a drog-
prevenciós terület. A Kazinc-
barcikai Rendőrkapitányság
vonzáskörzetének 36 iskolájá-
ban tartok rendszeresen elő-
adásokat, köztük a Sajószentpé-
teri Kossuth Lajos Általános
Iskola intézményeiben, de
munkám során megfordultam
már a Területi Szociális Köz-
pont „Együttműködés a gyer-
mekvédelemben” elnevezésű
szakmai tanácsadásán is. Töb-
bek között azért is vállaltam el
ezeket a feladatokat, mert bő

Manapság mindenki találkozott már a drogfogyasztás
témájával ilyen-olyan módon. Ha máshonnan nem, a
hírekből és különböző filmekből jól ismeri a problémát.
Valószínűleg sokan hallottak már dizájndrogokról, a
THC vegyület hatásáról vagy hallucinogén hatású cso-
koládés süteményekről. Azonban valós, rendszerezett
tudás nélkül megeshet, hogy rossz képet alakítunk ki er-
ről a témáról. Többek között ezért is hirdette meg a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányság az „Élj SZER-telenül”
elnevezésű prevenciós programsorozatot.

harmincéves tapasztalattal a há-
tam mögött úgy érzem, tudok
segíteni azoknak az emberek-
nek, akik nem rendelkeznek
kellő információval ezekben a
témákban.

- Nagy erőket fektet a rendőr-
ség az „Élj SZER-telenül”
programsorozat megvalósí-
tásába. Ön miért tartja fontos-
nak ezt a projektet?
- Ennek a projektnek van egy
fontos előzménye. 2014-ben az
Országos Rendőr-főkapitány-
ság hirdetett egy bűnmegelőzé-
si programot „A szülők és a csa-
ládok a rendőrség kiemelt part-
nerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” címmel. A
program célja az volt, hogy a 12-
18 éves gyermekeket nevelő
szülők részére lehetőséget
nyújtson a személyes és inter-
aktív tájékoztatásra, valamint
információkat a kábítószer-fo-
gyasztás igazságszolgáltatást
érintő kockázatairól. A prog-
ram első számú szempontja,
amivel egyébként én is szoktam
az előadásaimat kezdeni, a meg-
előzés. A megelőzés azon mú-
lik, hogy minél hamarabb fel-
ismerjük a problémát, annál ha-
marabb tudunk segítséget nyúj-
tani.

- Az „Élj SZER-telenül” prog-
ramsorozat melyik korosz-
tálynak szól elsősorban?
- Az előadás bármelyik fiatal
korosztálynak szól, hiszen
ugyanúgy foglalkozom álta-

lános iskolában alsós osztályok-
kal, mint középiskolák végzős
osztályaival is. A legfontosabb,
hogy megtaláljuk azt a közös
hangot, amivel át tudom adni
az információkat. Persze mind-
ezt interaktív módon. A diá-
koknak van lehetőségük kérdé-
seket feltenni, aktívan részt
venni az előadásban. A legfon-
tosabb a megfelelő kommu-
nikáció és a személyes példa-
mutatás. Ennek fényében el
szoktam mondani azt is, hogy
bár korábban dohányoztam,
harminckét éve letettem a
cigarettát. Az pedig, hogy kik a
leginkább érintettek a kérdés-
ben, igazából emberfüggő, csa-
ládfüggő, illetve az adott baráti
körtől függ.

- Mit tehet az a szülő, aki drog-
problémákat tapasztal a gyer-
mekénél?
- Én a legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy szakemberhez kell
fordulni. Ha az embernek fáj a
foga, nem autószerelőhöz megy.
Én sok ilyen szülőnek adtam
már tanácsot. Legtöbbször azt
szoktam tanácsolni, hogy ha a
gyerek is készen áll rá, keressék
fel a Miskolci Drogambulanci-
át. Ezen kívül van a jelzőrend-
szernek sok egyéb területe is,
mint például a családsegítő köz-
pontok. De a legfontosabb,
hogy a biztonságot nyújtó, tá-
mogató, személyes kapcsolat
kialakítása legyen a legfőbb
célunk a gyermekkel.

Bájer M.

Babály alezredes úr
előadás közben

Az ártalmatlannak tűnő fehér por a halál előszobájába repít

VIII. évfolyam 1. szám
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Ki marad fenn a hálón?

„Mintegy félmillióan élnek tartós szegénységben”- nyilat-
kozta nemrég az emberi erőforrások minisztere. Azt üze-
nem neki nagy tisztelettel, hogy ezek szerint én mind-
egyiket személyesen ismerem. (Aki így bánik a számok-
kal, annak azért nem szívesen adnék kölcsön.) Minden-
esetre a kormány láthatóan segít ebben is „jobban telje-
síteni”, a segélyezési rendszer átalakításából legalábbis
sokan ezt olvassák ki. Az bizonyos, hogy a „gondoskodó”
állam egyre inkább ki akar hátrálni ennek a működtetésé-
ből, finanszírozásából, rátolva azt a többnyire eszköztelen,
„csúnya” önkormányzatokra. Így hát nem az a kérdés,
hogy lesznek-e olyanok, akik átesnek, hanem, hogy meny-
nyien esnek át ennek a hálónak az egyre táguló lyukain.
Az ellátatlanság nevű üres semmibe.

rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küszködő szemé-
lyeknek adható, amennyiben
az egy főre jutó nettó havi jöve-
delem kisebb, mint 42.750 Ft
(egyedülálló 57.000 Ft). Rend-
kívüli élethelyzet lehet az előre
nem látható esemény, 15 napot
meghaladó tartós betegség, or-
vosi kezelés, baleset, várandós-
ság, elemi kár elhárítása, gyer-
mek fogadásának előkészítése,
bölcsődei elhelyezés, óvodáz-
tatás, iskoláztatás. Jogosult
még az is, aki nyugdíj, járadék,
álláskeresési támogatás vagy
más rendszeres pénzellátás fo-
lyósításáig ellátás nélkül ma-
radt. A rendkívüli települési
támogatás összege 2.000-
28.500 Ft, a folyamatos nyúj-
tott rendkívüli települési tá-
mogatásé évente négy hónapig,
maximum 57.000 Ft naptári
évenként.
Temetési támogatás:
Az elhunyt személy eltemette-
tésének költségeihez való hoz-
zájárulás, amennyiben az egy
főre jutó nettó havi jövedelem
kevesebb, mint 57.000 Ft
(egyedülálló esetén 71.250 Ft).
A hat hónapnál nem régebbi
számla ellenében kifizetendő
hozzájárulás mértéke a ham-
vasztásos temetés helyi költsé-
gének 20-30-40 %-a, az egy főre
jutó nettó jövedelem nagysága
szerint.
Gyógyszertámogatás:
Alapvető különbség a köz-
gyógyellátáshoz viszonyítva,
hogy bármilyen, a krónikus és
hosszantartó betegség házi
vagy szakorvos által vényre
felírt gyógyító ellátáshoz
igénybe vehető, amennyiben
annak havi költsége eléri az
5.700 Ft-ot, és az egy főre jutó
nettó havi jövedelem kisebb,
mint 42.750 Ft (egyedülálló
57.000 Ft), és a szociális tör-
vény szerinti közgyógyellátás-
ra nem jogosult. A támogatás
évente négy alkalommal,

alkalmanként legfel jebb
10.000 Ft összegben adható.
Lakhatási támogatás:
A szociálisan rászoruló ház-
tartások számára alapvetően
természetben nyújtott támo-
gatásnak két formája van: a
lakásfenntartási támogatás
(3.000 Ft/hó) és a fűtési támo-
gatás (6.000 Ft/hó).
Az áram-, víz-csatorna, gáz-
szolgáltatás díj, lakásbérleti
díj, közös költség, illetve
tüzelőanyag költségeihez való
hozzájárulást szolgálja. Folyó-
sítása a szolgáltató felé törté-
nik, ott kerül jóváírásra.
A jogosultság feltételei:
- egy főre jutó havi nettó jöve-

delem kisebb, mint 57.000 Ft
(egyszemélyes háztartás
71.250 Ft),

- a háztartás tagjai egyikének
nincs a szociális törvényben
meghatározott vagyona,

- a lakás hitelt érdemlően iga-
zolt alapterülete (komfort-
fokozattól függetlenül) nem
haladja meg a 100 m vagy2

25 m /fő nagyságot.2

A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2015. március
1-jétől jelentősen átalakult. A
halandók számára kissé bo-
nyolult változásokról az
alábbiakban megpróbálok
közérthető nyelven egy útmu-
tatófélét készíteni. Ebben a
munkában szakmai segítségé-
vel készségesen állt rendelke-
zésemre Fucskó Róbertné, az
Igazgatási Osztály vezetője.
Jelentős változás, hogy a szo-
ciális törvény a jövőben csak a
(jellemzően jövedelemkom-
penzációs) kötelezően biztosí-
tandó ellátásokat tartalmazza,
míg más (főként kiadáskom-
penzációs) ellátásokat és azok
finanszírozását a helyi önkor-
mányzatok hatáskörébe, illet-
ve feladatai közé rendeli. Az
eddig kötelező ellátások közül
kikerült a lakásfenntartási tá-
mogatás, a méltányossági ápo-
lási díj, a méltányossági köz-
gyógyellátás és az adósságke-
zelési szolgáltatás. A rendsze-
res szociális segély mint ellá-
tási forma megszűnt, helyébe
lépett be az aktív korúak ellá-
tása nevű segély. A kötelező
óvodáztatás miatt, az erre
igénybe vehető támogatás
2015. szeptember 1-jétől szű-
nik meg.
Az állam által, a járási hiva-
talokon keresztül kötelezően
nyújtandó ellátások:
• időskorúak járadéka
• aktív korúak ellátása

• foglalkozást helyettesítő tá-
mogatás

• egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás

• ápolási díj (alap, emelt és ki-
emelt összegben)

• alanyi és normatív köz-
gyógyellátás

• egészségügyi szolgáltatás-
hoz való hozzáférés.

Március 1-jétől a fenti támo-
gatásokra vonatkozó igénye-
ket már a járási hivatalokhoz
kell benyújtani. Sajószentpé-
ter ebből a szempontból sze-
rencsés helyzetben van, mivel
az Okmányiroda épületében
ezeket helyben tudják intézni.
Természetesen a felvilágosí-
tásban továbbra is számíthat-
nak az Igazgatási Osztály
munkatársaira.

Az önkormányzat által nyúj-
tandó támogatások:
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete a
törvényi kötelezettségének
megfelelően megalkotta a
3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletet a pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól, amelyben
megtartotta mindazon ellátási
formákat, amelyeket koráb-
ban is biztosított, azokat is,
amelyek már nincsenek köte-
lezően előírva számára.

Rendkívüli települési támo-
gatás:
A létfenntartást veszélyeztető,

A segélyezési rendszer átalakítása

2015. január-február-március
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Adósságcsökkentési támoga-
tás:
Az eladósodott háztartások
fizetőképessége helyreállításá-
nak eszköze. Az áram-, víz-
csatorna, gáz-, szemétszállí-
tási díjtartozás, lakbérhátra-
lék, közös költség, közkifolyó
és kéményseprési díjtartozás
kezelésére alkalmazható, ha
- az adósság összege meghala-

dja az 50.000 Ft-ot, fenn-
állása a 6 hónapot, vagy a
tartozás miatt a közszolgál-
tatást kikapcsolták,

- az egy főre jutó nettó havi
jövedelem kisebb, mint
57.000 Ft (egyedülálló
71.250 Ft),

- a háztartás tagjai egyikének
nincs a szociális törvényben
meghatározott vagyona,

- lakásban a rendelet szerinti
minőségben lakik, és nem
áll fenn a rendeletben sze-
replő kizáró ok,

- vállalja az adósság és a támo-
gatás közötti különbség
megfizetését, és adósságke-
zelési tanácsadáson való

részvételt.
A kezelhető adósság együttes
összege 266.666Ft, a támoga-
tás az adósság 75%-a, legfel-
jebb 200.000 Ft.
A teljes rendelet az önkor-
mányzat honlapján bárki szá-
mára hozzáférhető.

A láthatóan szociális szemlé-
letű helyi rendeletben megha-
tározott ellátásokat az önkor-
mányzat saját forrásból, első-
sorban az iparűzési adóból fe-
dezi, amelyből idén 27 millió
forintot tervezett be erre a cél-
ra. Változatlan igény mellett,
következtetve a tavalyi ada-
tokból, becslésem szerint még
közel 50 millió Ft hiányzik,
tehát gyakorlatilag a teljes
iparűzési adónkat ki kellene
fizetni az ellátásokra. Szeren-
csére a hiányzó összeg a köz-
ponti költségvetés mintegy 30
milliárdos keretéből megpá-
lyázható, az egy lakosra jutó
adóerő-képesség alapján
kialakított elv szerint. Csupán
az a kérdés, hogy a valódi igé-

nyeket ez az összeg fedezi-e,
kell-e még ezt is saját forrásból
pótolnunk, és milyen szem-
pontok lesznek erősek az el-
osztásánál. Bizonyos fokig te-
hát saját kockázatára vállal be
segélyeket egy-egy önkor-
mányzat, előállhat olyan hely-
zet, hogy a fejlesztésre fordít-
ható forrásból kell pótolni.
Hallunk példákat arról, hogy
több helyen is egyszerűen
megszüntetni kényszerülnek
ellátásokat. Ezt elkerülendő,
és az igazságosabb elosztás
miatt is érthetően szigorod-
nak a jogosultság feltételei, az
ellenőrzéshez szinte minden
támogatás esetében bevezetés-
re (vagy következetes alkal-
mazásra) kerül a környezetta-
nulmány intézménye, amikor
a kérelmező nyilatkozatát
összevetik a valós jövedelmi és
vagyoni helyzetével - tudtam
meg az osztályvezetőtől.
A segélyezés és a közmunka
természetesen szoros szimbi-
ózisban él egymással: amikor
valaki kiesik a közmunkából,
akkor a segély marad számára
az egyetlen esély, hogy némi
anyagiakhoz juthasson. A kor-
mány (Magyar Közlönyben
közzétett) idei közfoglalkozta-
tási céljai között különösen
kiemelten szerepel a munka-
erőpiacon halmozottan hátrá-
nyos helyzetben lévők foglal-
koztatását helyettesítő támo-
gatásban részesülő, illetve
álláskereséssel összefüggés-
ben egyéb ellátásra nem jo-
gosult álláskeresők foglalkoz-
tatásának növelése, az ala-
csony iskolai végzettségűek, a
tartósan munka nélkül lévők -
köztük kiemelten a megválto-
zott munkaképességűek és a
roma lakosság lakhatása,
társadalmi integrációja.
A célok szépek, a valóság pe-
dig számunkra eddig a követ-
kező:
- A napi 8 órás foglalkoztatás

szerint fizetendő bérek az
infláció várható mértékét

követve 2,4%-kal emelked-
tek: a közfoglalkoztatási bér
79 .155 Ft , a garantál t
közfogla lkoztatás i bér
101.480 Ft lett.

- Az önkormányzatnak az
önrészre fordítandó terhei
növekednek, mivel a támo-
gatási intenzitások bér és
eszköz vonatkozásában is
csökkennek.

- Sajószentpéter a Start köz-
munkaprogramban március
3-ától az év végéig 119 főt
tud foglalkoztatni.

- A hagyományos közfoglal-
koztatásban a korábbi lét-
szám töredékét, 20 főt fog-
lalkoztathatunk. Ez látha-
tóan köszönő viszonyban
sincs az igényekkel, hiszen
volt időszak, amikor három-
százat meghaladta a két
szám összege. Félő, hogy így
sokan maradnak nálunk is
ellátatlanul.

Folytatva a területért felelős
miniszter mondatait: „el-
mondható, hogy a jövedelmi
szegénység kismértékben
csökkent, ez azt jelenti, hogy
van kilépési lehetőség a na-
gyon mély szegénységből,
amely elsősorban a közfoglal-
koztatásnak köszönhető".
Most már csak azt nem értem,
hogy akkor miért is csökken a
közmunkához való hozzáférés
lehetősége. Esetleg tényleg a
politikai érdekek játékszerévé
tehetők emberi sorsok, és a
nélkülözésben bírjunk ki még
egy-két évet, a választások
majd mindent megoldanak.
Természetesen az érintettek is
azt szeretnék, hogy minél töb-
ben munkaerő-piaci jövedel-
met kapjanak. Azt hiszem, er-
re még egy kicsit várni kell,
annak ellenére, hogy első kéz-
ből tudhatjuk: már csak néhá-
nyat kell aludnunk, és itt van a
teljes foglalkoztatottság. Ó,
boldog ifjúkorom!

Kiss Barnabás

VIII. évfolyam 1. szám
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Mozgalmas hitéletet ígér
Bemutatjuk: Jármi Zoltán görög katolikus parókus

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Kisvárdán születtem
1975. október 29-én. Három
testvérem van, így elmondha-
tom, hogy nagycsaládban nőt-
tem fel. Szülőhelyemen végez-
tem az általános iskolát, majd
Nyíregyházára kerültem a me-
zőgazdasági szakközépiskolá-
ba, ahol leérettségiztem. A kö-
zépiskolai évek alatt érlelődött
meg bennem és barátaim több-
ségében a gondolat, hogy Isten
szolgálatába szegődünk.
A mintegy tízfős fiatalkori tár-
saságomból, akikkel együtt ze-
néltünk, sportoltunk, heten
kezdtünk felsőfokú egyházi ta-
nulmányokba, mindannyian
görög katolikus kispapként” –
kezdte bemutatkozását váro-
sunk új egyházi elöljárója.
Isten kegyelméből hétéves ta-
nulási időszak következett
Nyíregyházán, ahol tanáraik,
az ottani atyák szeretetteljes
légkört teremtettek számukra.
A szemináriumi évek után fe-
leségül vette Komolai Móni-
kát, és három gyermekük szü-
letett: Szófia 12, Bánk 10, Do-
rottya pedig 6 éves, és mind-
hárman miskolci egyházi in-
tézménybe járnak. Dorottya
még óvodás, a két nagyobb
gyermek általános iskolás.
Felesége védőnőként dolgozik
a miskolci Görög Katolikus
Általános Iskolában, így a reg-
geli utazást Sajószentpéterről
többnyire ő oldja meg, aho-
gyan a hazautazást is.
Jármi Zoltánt 2001-ben szen-
telték pappá, majd Budapesten
a Rózsák terén végzett segéd-
lelkészi feladatokat. Kilenc -
tíz fővárosi kerületben mint-
egy tízezer hívő embernek hir-
dette (hirdették) az igét, végez-

te a fiatalok nevelését és a csa-
ládok lelki gondozását. A papi
közösség igazán példaértékű
volt, mély benyomásokat tett
rá. Nagyon megszerette ezt a
szolgálati helyet, és nem tagad-
ja, fájó szívvel hagyta ott. Ő
úgy fogta fel, hogy bezárult egy
ajtó, de mindjárt észre kell
venni egy másik ajtót, ami ki-
nyílik, és az élet megy tovább
az Úr által rászabott feladatok-
kal. Olyan az egész, mint ami-
kor egy mécses összetörik.
Sokszor azzal vagyunk elfog-
lalva, hogy az összetört darabo-
kat keresgéljük, ragasztgatjuk,
de valójában a Jóisten egy újat
akar adni, amely más, de
ugyanúgy értékes. A zempléni
Filkeházára 2009-ben került,
ahhoz a parókiához 20 község
tartozik. Ezek közül kettőben
van görög katolikus templom,
a többi településen a római ka-
tolikus templomban tartották
a szentmiséket. A nyüzsgő fő-
város után ott teljesen más fela-
datok várták, lényegesen
kisebb létszámú vallásos em-
berrel. Pálháza, Füzér, Holló-
háza és a kisebb falvak gyönyö-
rű vidékét és az ottani egyház-
szerető embereket hamar meg-
kedvelte. Közel állt a szívéhez,
hogy a zempléni emberek a
hétköznapokon is meghívják a
Jóistent, ezért hamar sikerült
kiépíteni egy jó közösséget.
A hittan mellett elkezdtek fog-
lalkozni szociális munkával,
amihez egyházi és állami tá-
mogatást is kaptak. Rendszere-
sen dolgozott a szolgálatban
25-30 ember, de sokan látogat-
ták a kulturális és sportprogra-
mokat is. Végeztek infrastruk-
turális fejlesztéseket, felújítot-
ták a templomot, és az udva-

2014. november 20-án dr. Orosz Atanáz püspök úr sajó-
szentpéteri parókussá nevezte ki, december 13-án pedig
új állomáshelyén már megtartotta bemutatkozó szent-
miséjét Jármi Zoltán. Jövetelének céljaként megfogal-
mazta, hogy a Jóisten kegyelméből segíteni fogja a rászo-
rulókat, erősíteni a helyi egyházat, és jelen kíván lenni a
város mindennapi életében.

rára sétányt építettek, a térségi
programokra pályázatból el-
nyert kisbusszal utaztak.
A számos teendő és az új tervek
előkészítése közben történt
életében a következő váltás.
Pacsai János parókust Sajó-
szentpéterről Encsre helyezte
püspök úr, helyére pedig őt
nevezte ki sajószentpéteri pa-
rókussá.
Első benyomásként megállapí-
totta, hogy nagyon jó, életre
való közösséget kapott a bor-
sodi városban, aktív tagokkal.
Minden korosztály képviseli
magát az egyházi rendezvénye-
ken, maga a templom pedig
csak a csodálatos szóval illet-
hető, hiszen az egy ékszerdo-
boz. Azonnal bekapcsolódott a
hittanoktatásba, így heti 20
órát tanít az iskolákban, amit a
parókiai hittanórák egészíte-
nek ki. Hangsúlyozza, mindig
a jövővel foglalkozik, és azon
fáradozik, hogy az oktatás ne
legyen unalmas a fiatalok szá-
mára. Számtalan mindennapi
példával támasztja alá az egy-
házi mondandóját, ami ezáltal
élményszerűbbé válik. Előadá-
saihoz felhasználja az internet
által elérhető lehetőségeket és
az interaktív dolgokat, ame-
lyek közel állnak a gyermekek
igényéhez. A hittanos gyerme-
kek jelentős részét vasárna-
ponként viszontlátja a temp-
lomban, ahová ezen a napon
átlagban 80-100 hívő ember lá-
togat el. Vasárnap a következő
szertartások vannak a temp-
lomban: a reggeli istentisztelet
(utrenye), a szent liturgia és az
alkonyati istentisztelet (ve-
csernye).
Zoltán atya azt mondja, a vál-
tás után most Sajószentpéteren
keresik a kerékvágást, és tudja,
hogy a Jóistentől megfelelő
erőt kap ő és családja a beillesz-
kedéshez. Tervekben nincs hi-
ány, máris családsziget létreho-
zásán gondolkodik a templom-
kertben, ami interaktív módon
valósul meg. Mindent megtesz

majd a szociálisan rászorulók
megsegítéséért a városban és a
peremvidéken, akár karitatív
gyűjtések szervezése révén is.
A segítség révén is elérhető,
hogy az érintett hívők köze-
lebb kerüljenek Istenhez. Örö-
költe a pénteki napokon Ede-
lényben rendezett sportos
összejöveteleket, amit tovább
visz a közösségen belül. Életre
akarja kelteni a korábban mű-
ködött, de mostanában szüne-
telő egyházi énekkart, de foly-
tatni szeretné a korábbi állo-
máshelyein rendszeresen meg-
rendezett egyházfesztivált is.
Jármi Zoltán még az ismerke-
dés időszakát éli Sajószentpé-
teren. Találkozott már dr. Fara-
gó Péter polgármester úrral és
dr. Guláné Bacsó Krisztina al-
jegyző asszonnyal, iskolai,
rendvédelmi, munkaügyi és a
vallási felekezetek vezetőivel.
Elárulja azt is, ezen találkozá-
sok rendkívül pozitív légkör-
ben zajlottak, ami újabb bizta-
tást adott a parókusnak, hogy
jó helyre került, mert Sajó-
szentpéteren a társadalmi és
vallási élet vezetőivel együtt-
működve nemes célokat való-
síthat meg.

Kovács

Zoltán atya hatalmas
lendülettel fogott bele
tervei megvalósításába
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Házhoz megy a könyvtár

„A könyvtárak funkciója az
utóbbi időben meglehetősen
kibővült. A hagyományos – tá-
roljuk és valamilyen szempont
szerint rendszerezzük a tartal-
mat – feladatot egy komp-
lexebb cél váltotta fel, misze-
rint a könyvtár sokkal inkább
informális központi szerepet
töltsön be. Értem ez alatt, hogy
az „ülni és várni az olvasót” ki-
alakult könyvtárkép helyébe a
teljes körű és mindenki által
könnyen elérhető információ-
szolgáltatásnak kell lépnie.
Ehhez nem küzdenünk kell a
kor technikájával, hanem elen-
gedhetetlenül be kell építe-
nünk a könyvtár életébe.

Könyvtárunk 2008-ban sike-
res TIOP-pályázatot nyújtott
be, amelynek segítségével elő-
ször is hardver és szoftver esz-
közök vásárlására nyert támo-
gatást, s ennek révén 15 számí-
tógépet és egy integrált könyv-
tári szoftvert, a HUNTEKA-t
szereztük be.
Ez a rendszer tulajdonképpen
egy digitális adatbázis, amely-
ben minden, a könyvtárunk-
ban meglévő könyv leírása
szerepel. A rendszer jóvoltá-
ból könnyebbé és egyszerűbbé
válik a könyvek keresése,
rendszerezése, mint a régi, pa-
píralapú katalógusoknál.
A HUNTEKA tartalmaz egy

A könyvtárak mindig is meghatározó szerepet töltöttek
be a tudás megszerzésében, de napjainkban ugyancsak
fel kell venniük a versenyt a számítógép, az internet és az
okostelefonok világával. Miként tud versenyezni egy
könyvtár a digitális világgal, erről beszél Varga Pál, a
városi könyvtár vezetője.

úgynevezett OPAC modult,
melynek használatával (egy
online felületen) az interneten
is hozzá lehet férni ezekhez az
adatokhoz, s így már otthon
meg lehet keresni azt a köny-
vet, amire az olvasónak szüksé-
ge van. Ennek a rendszernek a
segítségével az is megtudható,
hogy hány példány van a
könyvből, benn van-e éppen a
könyv, illetve ha nincs, akkor
előjegyezhető-e. Így a kedves
olvasónak már csak a könyvért
kell befáradni hozzánk, mert
otthon minden szükséges ada-
tot megkeresett a kívánt olvas-
nivalóról. Ez az adatbázis a
www.borsodteka.hu címen
érhető el. Jelenleg a rendszer
tesztelése zajlik, hogy április
elejétől minden kedves olvasó
rendelkezésére álljon. Egy má-
sik szoftver (Jadox) felhaszná-
lásával egy újfajta adatbázist
hozunk létre, amelynek segít-

ségével olyan újságcikkeket
tudunk digitalizálni, amelyek
városunkról szólnak a 70-es
évektől kezdődően. Egy sike-
res TÁMOP-pályázat segítsé-
gével a könyvtár működését
tartalommal is megtöltjük. En-
nek keretében került sor az el-
múlt években olyan progra-
mokra, amelyek az olvasást
népszerűsítették. Így szervez-
hettünk íróolvasó találkozó-
kat, internet-használati tanfo-
lyamot, valamint az online
publikálások bemutatására is
sor került. Jelenleg is futnak
programjaink, melyek célja,
hogy a könyvtárba invitáljuk a
leendő olvasóinkat, s most a
tavaszi programjainknál külö-
nösen az óvodásokat, a kisisko-
lásokat és a családokat várjuk,
március 28-án (szombaton)
például egy játékos húsvéti
vetélkedőre.

Románné

Délután a tanodában

VIII. évfolyam 1. szám

„Lájkold a tudást!”

Már az egyesület neve is ön-
magáért beszél, hiszen, aki is-
meri Kalán nénit, az tudja,
hogy az ő figurája testesíti meg
a türelmet, a megértést, a tole-
ranciát, az elfogadást, a befo-
gadást, mindemellett a kalan-
dot is szereti. Ezek azok a cé-
lok, amelyeket az egyesület is
szeretne megvalósítani a
tanodaprogram keretében.
A Kalán Néni Egyesület egy
újfajta tanulást segítő prog-
ramot, a tanodát hozta el váro-
sunkba. A tanoda kiegészítő és
partneri szerepet tölt be az is-
kola mellett, tehát egy olyan
intézmény, amely iskolán kí-
vüli foglalkozás keretében a
tanulóknak megfelelő feltéte-
leket alakít ki az iskolai sike-
rességhez és a továbbtanulás-
hoz. A tanodába járók olyan

roma és nem roma fiatalok,
akik általános iskolában vagy
középiskolában tanulnak, s
párhuzamosan van lehetőség a
fejlesztésükre és felzárkóztatá-
sukra. A legfontosabb cél,
hogy a tanulók sikeres felvéte-
li, illetve érettségi vizsgát te-
gyenek. E cél elérésére kiváló-
an alkalmas a projektpedagó-
gia módszere, amelynek
segítségével kulcskompeten-
ciák fejlesztése történik.
A tanév folyamán hat projek-
ten dolgoznak a tanárok és a
diákok, s minden projekt egy
zárással ér véget, ahol a tanu-
lók bemutatják az elmúlt he-
tek, hónapok során megtanul-
takat. A tanoda minden héten
négy alkalommal várja őket:
kedden, csütörtökön és pénte-
ken délután, szombaton pedig

Sokan rácsodálkoztak már erre a nem mindennapi fel-
hívásra, különösen azok, akik a régi Lila bazár környé-
kén járnak vagy laknak. A felhívást a Kalán Néni Össze-
fogás Egyesület tette közzé, de hogy pontosan mit takar
ez a kifejezés, azt szeretném olvasóinknak bemutatni.

délelőtt. A délutáni foglalko-
zásokon nemcsak a házi fela-
datokat készítik el, de segítsé-
get kapnak a felvételire való
felkészülésben, illetve érdek-
lődésüknek megfelelően egy-
egy tárgyban való elmélyülés-
re. A foglalkozások (matema-
tika, magyar és idegen nyelv)
között szabadidős tevékenysé-
gekbe is bekapcsolódhatnak
(kézműves foglalkozás, ének-
lés, szerepjáték). A tanoda-
programba közel 30 tanuló
kapcsolódott be, s a legfonto-
sabb talán az, hogy egymással
is és a tanárokkal is jó kapcso-
latot építettek ki. Számíthat-
nak egymásra, segítenek egy-
máson, mernek segítséget kér-
ni az ott lévő pedagógusoktól.
Örömmel jönnek a foglalkozá-
sokra, és büszkén mesélik, ha
jó jegyet vagy dicséretet kap-
nak az iskolában. Örülnek sa-
ját és mások sikereinek. Ép-
pen néhány napja volt a har-
madik projekt zárása („Szín-
ház az egész világ” címmel),

ahol ismét igazán figyelemre
méltó produkciók születtek.
Ebből is látszik, hogy sok gye-
rekben ott szunnyad a tehet-
ség, de nehezen nyílnak meg, s
úgy gondolom, hogy ez a tano-
daprogram valamit elindít,
valamit megnyit bennük. Ha
mást nem is, de új barátságo-
kat kötnek, s egy másfajta tole-
ranciát tanúsítanak az emberi
kapcsolataikban.

Románné
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rkérdésk
Egyetért-e Ön a közmeghallgatás felszólalóival, akik szerint
az önkormányzatnak állattenyésztéssel kellene foglalkoznia,

illetve a közétkeztetési kft.-nek a kistermelők
különböző minőségű alapanyagait kilónként felvásárolnia?
Oravecz Károly

- Sajószentpéteren szerintem
nem igazán oldhatók meg
ezek a felvetések. Városunk
földrajzi fekvése azt mutatja,
hogy van egy jókora ártéri
terület, ahová a Sajó rapszodi-
kus viselkedése miatt nem
lehet istállókat vagy karámo-
kat építeni. A többi terület pe-
dig leginkább hegy, ami nem
igazán jó a legeltetésre és a
szálas takarmány begyűjtésé-
re. Az őstermelők – bár nem
tudom, Sajószentpéteren
hány ilyen státus létezik –
vagy a kiskerttulajdonosok
száma pedig könnyen behatá-
rolható. Sajnos a sorozatos lo-
pások miatt sokan feladták a
hétvégi telkük művelését, de a
v á r o s o n b e l ü l i s s o k a
b e v e t e t l e n k e r t . E z é r t
zöldségfélékből nem igazán
van túltermelés, akinek pedig
mégis van, eladhatja a piacon.
Kilónként nem hinném, hogy
megérné felvásárolni ezeket,
mert egyezkedni kellene az
árban is, ráadásul a folyamat
legalább egy plusz embert
lekötne. És akkor arról még
nem beszéltünk, hogy élelmi-
szerről van szó, aminek nem

árt, ha ismerjük a származási
helyét.

Kónya László

- Ha a kérdés a munkanélkü-
liség mérséklésére irányul, azt
támogatom, csak más formá-
ban. Több helyen alakítottak
már szociális szövetkezetet,
ahol egy-egy település szük-
ségleteit megtermelik, de a
termelés ellenőrzött körülmé-
nyek között történik. Nem árt
ugyanis tudni, hogy mit
eszünk. Én is béreltem 360
négyszögöl telket a Kútvölgy-
ben, ahol a családomnak meg-
termett a zöldség és a gyü-
mölcs nagy része, csakhogy
feladtam, mert rendszeresen
megdézsmálták a területet.
Másnak pedig nem szeretnék
termelni, és ezzel sokan így
vannak. Ezért váltak újra par-
laggá az egykor virágzó hobbi-
telkek, de ugyanez igaz a kis-
kertekről is. Lényeg, hogy
ismereteim szerint nem terem
a városban annyi zöldségféle,
ami biztosítaná a közétkez-
tetés fedezetét. Az állattartást
tudnám támogatni, de itt látni
kell a feltételrendszer hiányát.
A város környéki termőföldet

privatizálták, alig maradt te-
rülete az önkormányzatnak.
Márpedig gazdaságosan csak
akkor lehet sertést vagy szar-
vasmarhát tartani, ha a takar-
mányt a gazda saját megának
megtermeli. Másképpen ráfi-
zetéses a tevékenység. Régen
ez működött a térségünkben,
de mindez már csak álom.

Virág Józsefné

- Nincs nálunk annyi termelő,
hogy a helyi szükségleteket ki
tudnák elégíteni. Sajnos az üz-
letekben nehéz jó minőségű
zöldséget vásárolni, de hiába
van kiskertem, a műtétem
után már nem tudom művel-
ni. Ezzel sokan így vannak,
mert elöregedett a városunk
lakossága, és az idős, beteg em-
berek képtelenek a kerti mun-
kára. A fiatalok pedig, aho-
gyan az én fiam is, a jobb meg-
élhetés reményében külföldre
költözik, így segítség sincs itt-
hon ehhez a munkához. Né-
hány kiló vagy esetleg néhány
mázsa zöldség pedig akár a
szomszédoknak vagy ismerő-
söknek is eladható, ha valaki-
nek van fölöslege. Az állattar-
tásra nosztalgiával gondolok,

mert még a '60-as, '70-es évek-
ben is volt konda és tehéncsor-
da Sajószentpéteren, szinte
minden háznál volt valami-
lyen állat. Ma már ez kiment a
divatból. A termelőszövetke-
zetek megszűnése óta nem
működik állattartó nagyüzem
sem, az önkormányzatnak pe-
dig nincs gazdálkodásra alkal-
mas nagyobb területe. A lehe-
tőségekről lehet beszélni, de a
tények ismeretében nem ér-
zem ezeknek a felvetéseknek a
realitását.

Orbán Gábor

- Ötlet szintjén jónak találom
a kérdés hangoztatását, mert a
mezőgazdasági ágazat segít-
hetne néhány embernek a
megélhetésben. Szerintem kö-
vetni kell a pályázatok által kí-
nált lehetőségeket, talán egy-
szer lesz olyan, ahol komoly
támogatást kínálnak ehhez a
tevékenységhez. Mindez per-
sze csak földtulajdonosok be-
vonásával működhetne, mert
úgy tudom, a városnak nincs
területe. Márpedig az állattar-
tás területigényes, és az állat-
tartónak mindent saját magá-
nak kell megtermelnie, hogy
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rentábilisan tudjon működni.
A helyben termelt zöldségek
helyben történő értékesítésére
nem biztos, hogy a közétkez-
tetés lehetne a legnagyobb fel-
vevő, hiszen nagy felelősség
van a bizonytalan eredetű ter-
mékek felvásárlásában.

Méhészné
Ésik Emese

- El tudnék képzelni egy kert-
szövetkezeti formában műkö-
dő zöldségtermesztést, ami-
hez adott a hegyoldalakon ta-
lálható rengeteg elhagyott
parcella. Összefogással meg
lehetne védeni a termést, az
unatkozó nyugdíjasok – mert
biztosan vannak ilyenek is – és
a munkanélküli emberek eb-
ben hasznos munkát találná-
nak. Érdekeltek lennének a
minőségi termesztésben, ami-
ért pénzt kapnának. Akár ver-
senyezhetnének, hogy ki ter-
mel nagyobb karalábét vagy
zöldségfélét, ami plusz erköl-
csi siker lenne. Persze ez nem
hozna milliókat, de a hasznos
időtöltés és a munka értéké-
nek megtérülése akár dop-
pingolhatná az embereket.
Ehhez kell szakember, aki
meghatározza a felhasznál-
ható permetszereket és ellen-
őrzi azt. A zöldségfélék ebben
a formában akár a közétkez-
tetésbe is bekerülhetnének,
egyszerre nagyobb tételben.
Ugyanez igaz a gyümölcsre is.
Az állattenyésztés is hasonló-
an működhet az elmondottak-
hoz, mert szakemberek nélkül
az sem létezhet. Az egykori ál-
lattartók többsége nyugdíjas,
a szakmai utánpótlás viszont
nem biztos, hogy létezik a gya-
korlati helyek hiánya miatt.
Bármilyen állat tenyésztésébe

viszont csak az kezdjen bele,
aki rendelkezik megfelelő mű-
velésre és legeltetésre alkal-
mas földterülettel.

Koren Zoltán

- Ezekkel a kérdésekkel a köz-
foglalkoztatottakat és a mun-
kanélkülieket célozták meg,
márpedig ezekben a csopor-
tokban ugyanúgy megtalál-
ható a diplomás ember, mint
az analfabéta. Másképpen is
lehet mérlegelni, mert vannak
közöttük jól képzettek és szak-
képzetlenek, vagy nézzük úgy,
hogy vannak munkára fogha-
tók és mindenre alkalmatlan
lumpenek. Tehát itt van egy
szelektálás, ami után kiderül,
mekkora az a létszám, akit ér-
telmes munkára lehet alkal-
mazni. Az egyértelmű, hogy
értelmes munka a zöldségter-
mesztés és az állattartás is,
csak az a kérdés, mindezt hol
képzelik el a témát felszínre
hozók. Polgármester úr el-
mondta, az önkormányzatnak
összesen nincs két hektár
földterülete, ahol gazdálkodni
lehet. Márpedig e nélkül ne-
héz bármihez kezdeni. Persze
álmodozni ettől függetlenül
természetesen szabad.

László Mártonné

- Mivel sokáig élelmezésveze-
tőként dolgoztam, tudom, mi-
lyen szigorú szabályok vonat-

koznak az alapanyag, így a
zöldségfélék felvásárlására is.
A törvények előírják, hogy
csak ellenőrzött termék hasz-
nálható fel a közétkeztetés-
ben, amit nem lehet és nem is
érdemes kikerülni. Ezért van-
nak kételyeim a kistermelők-
től történő felvásárlásnál,
akikről nem tudjuk, milyen
vegyszereket használtak, vagy
éppen mivel trágyáztak.
Nagyüzemekben van ellenőr-
zés, de ugyanez elmondató a
bejelentett biotermesztőkről
is. Ismerjük el, a kertészkedés
is egy szakma, amihez érteni
kell. Szép és jó ötlet az állattar-
tás elindításának a felvetése is,
csak éppen ki kell számolni, az
mekkora befektetéssel jár, és
azt ki fogja finanszírozni. Ha
végre igazi, valós munkahe-
lyeket irányítanának a térsé-
günkbe, ezek a kérdések talán
fel sem merülnének.

Francz József

- Szolnokon végeztem okleve-
les állattenyésztőként, de
most egy cégnél targoncás-
ként dolgozom. Ennek első-
sorban az az oka, hogy nincse-
nek errefelé nagyobb állattar-
tó telepek, ahol alkalmazni
tudnának. Szeretem a szakmá-
mat, és ha már felvetődött a
közmeghallgatáson az állat-
tartás lehetősége, azzal fokoz-
nám, hogy komplett telepet
kellene létrehozni, ahol az
állattenyésztés mellett vágó-
pont és fejőház, esetleg tej-
üzem is működne. Innen el le-
hetne látni a várost tejtermé-
kekkel. Egy tehén ára most,
úgy tudom, fajtától és minő-
ségtől függően 300-500 ezer
forint körül mozog, vagyis
nem kevés pénzbe kerülne egy
törzstenyészet létrehozása. Itt

kellene bekapcsolódnia az
államnak, mert most csak
hangoztatják, hogy rengeteg
húst és tejterméket hoznak be
külföldről, kiszorítva ezzel a
hazai termékeket. Tenni kelle-
ne a hazai állattartó telepek tá-
mogatásáért. Indulásnál 30-50
szarvasmarhával meg lehetne
teremteni az alapokat, ami
után jöhet a fejlesztés. A zöld-
ségtermesztés viszont ala-
csony befektetéssel önerőből
is megvalósítható lehetne,
amihez aktivizálni kell a
kisebb földterületek tulajdo-
nosait. A hétvégi házaikat so-
kan feladták, így már össze-
függő földterület alakult ki,
ahol közepes méretben lehet-
ne zöldségféléket termelni.
Akkor itt is hazai terméket fo-
gyasztanánk.

Veres Lajos

- A vízműtelepen lakunk, ami-
nek a közelében vannak az
egykori szarvasmarhatelep
épületei, ami mellett vágóhíd
is üzemelt. Volt ott sertéstelep
is, aminek még állnak az óljai.
Ez a bázis tehát adott, aki ezen
a téren bármit lépni akar, már
nem a nulláról indul. Persze,
azt nem tudom, a terület kinek
a tulajdona, az viszont biztos,
hogy a munkanélküliek örül-
nének, ha munkát kapnának
akár egy állattartó telepen is.
Mostanában úgyis divat lett az
államosítás, ezt a telepet is ki-
sajátíthatná az állam, és nyom-
hatna bele néhány tízmilliót,
amiből munkahelyek terem-
tődnének. Ebben több lehető-
séget látok, mint a zöldségter-
mesztésben, ami elhanyagol-
ható a térségben. Ugyanez el-
mondható a gyümölcster-
mesztésre is.

Kovács I.
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről

2015. január-február-március

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási helyére a
2015/2016. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2015. április 20. (hétfő) 8-17 óra
2015. április 21. (kedd) 8-17 óra

2015. április 22. (szerda) 8-17 óra

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvodában (Sajószentpéter, Harica u. 3.).

A beíratáshoz szükséges iratok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van, ennek hiányában

a születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, oltási kiskönyv,
• a sajátos nevelési igény vagy a beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése

esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni, vagy letölthető
Sajószentpéter város honlapjáról (www.sajoszentpeter.hu).

A 2015. szeptember 01-jén hatályba lépő 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében: a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai foglalkozásban
vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek tagóvodába és csoportba sorolása miatt jelezzék a
beiratkozási időszakban! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okirata szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
többek között:

• az enyhe értelmi, mozgás-, hallás-, látás- és beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
• több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
• egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) mutató gyermekek nevelését.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással 2015. május 22. napjáig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomására jutásától számított 15 napon belül a jegyzőnek
címzett felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.

A 20/2012. EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés meghatározza a szülők feladatát:

„A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.”

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem
íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Sajószentpéter, 2015. március 19.
Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
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Oshi shinobi, shempai!
Karatékák Sajószentpéteren

A kézilabda teljes eltűnése, a
labdarúgás vegetálása (úgy tű-
nik, hogy a mi narancsunk
messze esett a felcsúti fájától)
által jellemzett jelenünkben
minden olyan kezdeményezés-
nek örülnünk kell, ami csupán
néhány embert mozgat meg.
Egy kis városnak a sportban
ugyanúgy, mint a közéletben,
szüksége van még a legkisebb
közösségeire is, meg kell be-
csülni eredményeiket. Ezért
hallottam örömmel a helyi ka-
ratékák sikereiről, amelyet Ra-
gány Jánossal, a közösség min-
denes edzője segítségével Ö-
nöknek is igyekszem bemutat-
ni. Mielőtt beszélgetésünket
elkezdenénk, ejtsünk néhány
szót arról, hogy mi is az a ka-
rate! A karate japán eredetű
harcművészet, a szó jelentése:
üres kéz. Születését Okinawa
szigetére vezetik vissza, ahol a
történelem során többször is
betiltották a fegyverviselést, az
élet megvédésére így csak a
puszta kéz maradt. Amikor a
XX. század első felében a kara-
te technikákat rendszerbe fog-
lalták, négy tradicionális stí-
lust különböztettek meg:
shito-ryu (ezt követik ők is),
goju-ryu, wado-ryu és a shoto-
kan. Később még ezeken belül
és kívül is rengeteg irányzat
jött létre. A tanulók tudás-
szintjét egy pontosan leírt kö-
vetelményrendszer alapján,
övvizsgákon mérik le, 10-1 kyu
fokozattal és az ezekhez tartozó
színű övekkel jelzik. A meste-
rek fokozata 1-10 danig terjed,
az övszínük fekete.
- Mit ad a karate egy fiatal-
nak?

- A karate a testi erő, az ügyes-
ség megszerzése mellett önfe-
gyelemre tanít, olyan testi-
lelki kitartást biztosít, amit a
mindennapokban is hasznosít-
hatunk. Megadja azt a tartást,
amit látva egy esetleges támadó
nem téged választ célpontjául.
A külső-belső összhangot, a
saját képességeim, korlátaim
felmérését, valamint az ellen-
felem és minden ember tiszte-
letét, amelynek manapság na-
gyon sokan híján vannak. A
tisztelet külső jelei a meghajlá-
sunk, köszönésünk az edző (a
cikkünk címe is így fordítható:
Köszöntelek, alávetem magam
akaratodnak, tanítóm!) és a
többiek irányába. Alapvetően
nem versenycentrikus, ugyan-
úgy részei a formagyakorlatok,
mint a test-test elleni küzde-
lem. Nem verekedni tanít, ha-
nem éppen hogy azt elkerülni,
szükség esetén magadat meg-
védeni. Hogy ne az ellenfeledet
győzd le, hanem elsősorban sa-
ját magadat. Ezeknek elsajátí-
tásához természetesen egy-egy
mozdulatsort ezerszer be kell
gyakorolni, hogy készségeddé
váljon, bármilyen helyzetben,
gondolkodási idő nélkül tudd
alkalmazni azt.
- Kiknek ajánlanád ezt a
sportot?
- Nem eszközigényes, ezért
mindenkinek, ha rajtam múl-
na, én minden iskolást ösztö-
nöznék a megtanulására. Gyer-
mekkorban segít a fizikai-szel-
lemi fejlődésben, a mozgásko-
ordináció megszerzésében,
majd tökéletesítésében, ké-
sőbb az erő, a technika, a saját
határaid feszegetése, (néha egy

Amikor valahol meglátok mezítlábas sportolókat, talpig
fehér öltözetben, a kabátot összefogva különböző színű
övekkel, nekem egyből a karate szó ugrik be. És azt gon-
dolom, hogy ők mind azonos sportágat űznek, pedig ez
távolról sincs így, az elnevezés csupán gyűjtőfogalom.
Sajószentpéteren a nyolcvanas évek fiataljai körében
szinte tömegsporttá vált, szinte mindenki karatézott.
Mára már sajnos, mint minden sportágnak, csak a nyo-
mai maradtak itt meg.

picit átlépése) dominál, ami-
kor már korosodsz, akkor az
energiád optimalizálását tanu-
lod meg.
- Mit kell tudnunk rólatok?
- Közel tíz éve alakultunk
meg, a Shito-kai Karate Szö-
vetség égisze alá tartozunk, két
óra időtartamú edzéseinket je-
lenleg 10-13 fős létszámmal
kedd, szerda és péntek délutá-
nonként a Victory GYM So-
mogyi úti edzőtermében tart-
juk. A csapat edzéseit én veze-
tem, szakmai mentorunk a há-
rom danos Kántor József sen-
sei (jelentése: tanár), aki ha-
vonta több alkalommal is segí-
ti a munkánkat, és nem melles-
leg a megyei karate szövetség
alelnöke. Aki csatlakozni kí-
ván hozzánk, azt szívesen vár-
juk, keressen bátran engem!
A csapat egy nagy közösséget,
baráti társaságot alkot, a sport-
táborokon kívül évente több
családi összejövetelt is tartunk.
Ma már egyre több bemutatón
és versenyen megfordulunk,
jórészt saját költségünkön, bár
erejükhöz mérten a Telenor és
a Diego kazincbarcikai üzletei
is támogatnak, amiért csak kö-
szönet illeti őket. Ezek az al-
kalmak a megmérettetés mel-
lett a kapcsolatépítést is jól
szolgálják.
- Mint ahogyan a közelmúlt
egyik rendezvénye is?
- Február 7-én Szirmabese-
nyőben hagyományteremtő
szándékkal Sajó Kupa néven
egy nagyszerű hangulatú ver-
senyen vettünk részt, 10 egye-
sülettől összesen 163 nevezés
(ebből 46 fő 2 versenyszámra)
érkezett. A rendezvény célja a
versenyzés megismertetése és
megszerettetése a gyermekek-
kel, sikerélmény biztosítása a
számukra.
- Az utóbbiból nektek is jutott
bőven.
- Büszkén számolhatok be ró-
la, hogy a népes mezőnyben
többen is szép eredményt értek
el: a 7-8 éves korcsoportban Ju-

hász Réka ezüst- és bronzér-
met, Lukács Ádám két ara-
nyat; a 11-12 éves korcsoport-
ban Juhász Tamás 2 bronzot, a
13-14 éves korcsoportban Pus-
kás Martin aranyat és ezüstöt,
a 19+ korcsoportban Suha
Márk László aranyat, Horváth
Edvin ezüstérmet nyert. A fel-
nőttek között Suha Lászlóné is
kitett magáért, hiszen a senior
női korcsoportban a dobogó te-
tejére állhatott. Nagyon büsz-
ke vagyok a csapatra, bízom
benne, hogy az elért eredmé-
nyek ösztönzést adnak a továb-
bi munkához is.
- Mik a közeljövőre vonatko-
zó terveitek?
- E hó végén Egerben Hidetos-
hi Nakahashi 9 danos, majd
áprilisban Budapesten Yasuna-
ri Ishimi 10 danos japán mes-
ter kétnapos kurzusán veszünk
részt, amelyen a hatalmas test-
közeli élmény mellett biztos,
hogy rengeteget tudunk tanul-
ni is. Májusban rendezik Má-
tészalkán a 9. Mitsuya-Kai
Hungary karate versenyt, Bu-
dapesten pedig a Shito-kai gá-
lát. Júniusban Szirmabese-
nyőn övvizsga, majd egy erdé-
lyi nyári tábor következik.
- Sűrű programnak tűnik.
Vannak hosszabb távú tervei-
tek is?
- Ezek között szerepel egy fel-
nőttek számára tartandó önvé-
delmi tanfolyam. Igény esetén
később speciálisan női önvé-
delmi képzésben is gondolko-
dunk.
Búcsúzóul sok sikert kívánok
neki a tervei valóra váltásához,
és elszántságát látva biztos va-
gyok abban, hogy azok megva-
lósítása rajta nem fog múlni.

Kiss Barnabás
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. Elzáró szerelvény. 5. Az éjt előző napszak. 8. Jelet vés. 9.
Művészi stílusban írt tanulmány. 11. Üdv, római! 13. Dalol.
14. Lokátor. 15. Lehel törött fegyvere. 16. Diáksport Egye-
sület. 17. Nem lát. 19. Kicsinyítő képző. 20. Gyíkfarok! 21.
Ágyból kászálódik. 22. Tagadószó. 23. Világklasszis spanyol
teniszező (Rafael). 25. Ligeti madár. 26. A gazdaság egyik
ága. 27. Berlini. 28. Sofőr.

Függőleges:
1. Hal és sziget neve is. 2. Olasz karmester (Alberto). 3. Pa-
ripa. 4. Nemzetközi íróklub. 5. Ünnepélyes fogadalom. 6.
Egymással összefüggő alkatrészek összessége. 7. Védett
virág, a tavasz egyik hírnöke. 10. A királyt fenyegető
helyzet a sakkban. 12. Szurdokvölgy a Dunán. 13. Vitában
indokol. 18. Az alumínium vegyjele. 21. Növény támasza.
22. Adatlap rovata. 24. Dativus (részes eset) rövidítése. 25.
Sebkötöző anyag. 27. Tiltószó.

Rejtvényünk megfejtése a függőleges 7. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2015.
május 22-ig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u . 11 . E-mai l : sa jo tv@gmai l . com,
szentpeterikronika@citromail.hu.

December havi rejtvényünk helyes megfejtése: vízke-
reszt. Köszönjük Olvasóink aktivitását!

A március 9-én megtartott sorsoláson Garai Évának ked-
vezett 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

Főszerkeszető: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

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;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

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.

„Mert ne feledd:
magyarnak lenni

büszke gyönyörűség!”
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Szabadido, mozaik

Ezzel a címmel nyújtott be pá-
lyázatot a Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Általános Isko-
la az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumához, hogy a Határ-
talanul! program keretében
hetedik osztályosaink erdélyi
kirándulását támogassa .
A Határtalanul! program célja
a magyar-magyar kapcsolatok
építése, személyes kapcsola-
tok kialakítása, elmélyítése.
A program keretében magyar-
országi iskolák tanulói – az ál-
lam támogatásával – osztály-
kiránduláson vesznek részt a
szomszédos országok magyar-
lakta területein, így személyes
tapasztalásokat szereznek a
külhoni magyarságról. Az
EMMI (a győztes HAT-14-01-
0336 pályázati számmal) isko-
lánk 4 napos erdélyi kirándu-
lás lebonyolítását támogatja

1.231.270 Ft-tal.
A pályázatnak köszönhetően
44 tanuló és 5 pedagógus vehet
részt a kiránduláson 2015. áp-
rilis 1-je és április 4-e között.
A négy nap alatt eljutunk
Nagyváradra, Nagyszalontára,
Csucsára, Kolozsvárra, Tordá-
ra, a Király- hágóra, a tordai
sóbányába, Gyulafehérvárra
és Aradra is. Megismerjük
azokat a helyszíneket, ame-
lyek összeforrtak Szent Lász-
ló, Hunyadi János, Hunyadi
Mátyás, Bethlen Gábor és az
aradi vértanúk nevével. De
megismerjük Arany János
szülőhelyét és Ady költői tevé-
kenységének helyszínét, és
nem utolsó sorban gyönyör-
ködhetünk a csodálatos erdé-
lyi panorámában.

Románné

2013 májusában a tiszaújlaki Turul-emlékműnél
a sajószentpéteri különítmény
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