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Ismét fénykígyó kúszott a Pipiskére
Pihenéssel ünnepeltük a munkát

Azt, hogy manapság jóval ké-
nyelmesebb körülmények kö-
zött láthatjuk el feladatainkat,
és a régmúlt árnyai csak elret-
tentő példákként kerülhetnek
elő, azt a munkásmozgalmak
kitartó lobbizásának köszön-
hetjük. A nyolc órás munkaidő
bevezetését és sok más egyéb
engedmény kivívását ünneplik
meg május első napján, ám erre
a dátumra esnek még egyéb-
ként más, kereszténység előtti
szokások is. Ilyen például a
májusfa állítása a hőn imádott
lány kertjében, vagy a májusko-

sár ajándékozása. Emellett ez a
nap egybeforrt a pihenéssel, az
önfeledt szórakozással és a
majálisozással is. Éppen ezért
május elseje világszerte a meg-
emlékezés és a pihentető prog-
ramok ünnepe, amelyekből vá-
rosunkban idén sem volt hiány.
Ha valaki április harmincadi-
kán koraeste felnézett a domb-
oldalra, és egy fénylő testű, te-
kergődző tűzkígyót látott fel-
siklani a Pipiskére, annak nem
a látásával volt baja, és nem is
lejárt szavatosságú étel okozta
hallucinációval állt szemben.
Ahogyan azt már megszokhat-
tuk, a programsorozat zenés,
táncos, fáklyás menettel kezdő-
dött, ami az MSK-tól indult
útjára. A látványos menetet fú-
vószenekar és a város mazso-
rettcsoportjának filigrán műso-
ra kísérte.
Az esti rendezvények helyszí-
nén, a Majális-parkban, a töme-
gek úgy gyűltek a színpad köré,
mint a lepkék a lámpához. Ez
nem is olyan nagy csoda, te-
kintve, hogy a pódiumon az
Animal Cannibals mutatta
meg, milyen is az igényes száj-
tépés. Az örökké fénykorát élő

Május elsején azok a dolgozó őseink kerülnek a figyel-
münk középpontjába, akik a munkásság számára jelen-
tős jogokat harcoltak ki az ezernyolcszázas évek dere-
kán. A sztahanovista lelkületű embereken kívül szinte
mindenki irtózik attól, ha napi tizennégy, esetleg több
munkaórával vagy heti hétnapos robottal riogatják őket.
Ám a gyárak, futószalagok és az ipar világának megte-
remtése után az ilyen feltételek mindennapos kihívások
elé állították a dolgozókat.

rapformáció újabb és jól ismert
dalokat egyaránt játszva örven-
deztette meg az egybegyűlte-
ket. Amikor a közönség kellő-
képp bemelegedett, színpadra
lépett LL Junior is. Az énekes,
aki az utóbbi időben több nagy
volumenű tévés produkcióban
is megfordult, és akiről április
végén kiderült, hogy első fia
után újra apai örömök elé néz,
fergeteges koncerttel szórakoz-
tatta rajongóit. A fellépők után
a napot egy csodaszép tűzijáték
búcsúztatta, aminek szikrázó
fényrobbanásai alatt elandalog-
hattak a hazafelé ballagó nézők.
Május elsején sem hagyták a
szervezők az embereket csupán
az elmúlt nap eseményeinek
bűvöletében. Pénteken az ama-
tőr és a profi borászok lelhették
örömüket a művelődési köz-

pontban megrendezett borver-
senyen.

Bájer M.

A kígyózó menet eleje már a mentőállomásnál jár

Színpadon az állati kannibálok

Az est legnagyobb sikerét L.L. Junior aratta

Az utóbbi évek egyik
legpompásabb tűzijátékában

gyönyörködhettünk
április 30-án

Munka közben a borbírák
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Magyar bajnok lett a péteri mazsorettcsoport
A munka meghozta gyümölcsét

Egy–egy művészeti csoport
mindig arra törekszik, hogy a
helyi bemutatókon túl verse-
nyeken is megmérettesse ma-
gát, hiszen ilyen alkalmakkor
győződhetnek meg arról, hogy
amit csinálnak jó-e, és lehet-e
még fejlődni, mit tudnak má-
sok. Sztofán Zsuzsát, a csoport
vezetőjét kérdeztem a verseny-
ről és a további célokról.
- Egyáltalán hogyan jutottatok
el a XV. Magyar Mazsorett
Bajnokságra, miként lehet
egy ilyen rangos versenyre
nevezni?
- Idén négy éve, hogy csatlakoz-
tunk a Magyar Mazsorett Szö-
vetséghez, így lehetőséget kap-
tunk rangosabb versenyeken
való részvételre.
- Nevezéssel vagy válogató
versenyek során?
- Az országos versenyekre szö-
vetségi tagok nevezhetnek,
ezek a versenyek kvalifikálják
az eredményesebb csapatokat a
nemzetközi bajnokságokra.
- Mennyi munka van az ered-
mények mögött?
- Heti két alkalommal próbá-
lunk 2-2 órát, versenyek előtt
pedig ennél is többet.
- Mennyiben más egy ver-
senyre készülni, mint egy fel-

lépésre?
- Versenyen egy csapatnak két
koreográfiát kell előadnia az
adott szerrel, egy vonulást és
egy álló táncot mutatnak be, és
az összeadott pontszám alapján
kapják meg a megérdemelt
helyezést. Az álló koreográfiák
adottak, teljesen mindegy, hogy
egy városnapon vagy országos
bajnokságon adják elő. A vonu-
lást 100 méteren kell megtenni,
ami azért nehezebb, mert ha
nem lépik át a célvonalat, nem
hozható be a pontszámlemara-
dás az álló koreográfiával.
- Hány csapatban dolgozol
most a táncosokkal?
- Sajószentpéteren az alábbi
korosztályokkal dolgozom:

- óvodás (8 év alatti gyerekek)
- kadett (8-12 év közötti gye-

rekek)
- junior (12-14 év közötti gye-

rekek)
- senior (15- egyetemistáig)

- Az említett csoportok közül
többen is eredményesen sze-
repeltek a versenyen.
- Valóban, junior pompon kate-
góriában diadalmaskodtunk,
azaz magyar bajnokok lettünk,
cadet bot kategóriában csapat-
ban bronzérmet kaptunk, míg a
junior pompon trió a 6. helyet

Hosszú utat tett meg az elmúlt években a Gyöngyszem
mazsorettcsoport, hiszen a kezdeti nehézségek után sor-
ra hozzák a szebbnél szebb eredményeket, ezzel is váro-
sunk hírnevét öregbítve. Sztofán Zsuzsa növendékei a
szemünk előtt váltak amatőrökből profikká, igaz, ke-
mény munka, kitartás, nem ritkán lemondások árán ju-
tottak el oda, hogy egy országos bajnokságot is képesek
megnyerni.

szerezte meg. A kadett duó gyö-
nyörűen vette az akadályt, és
bronzérmet szerzett. Bot duó:
Demeter Petra, Dombai Lilla.
Idén versenyeztünk először ju-
nior korosztályban, ahol na-
gyon erős volt a mezőny, talán
ezért is vagyok olyan büszke a
trió formáció hatodik helyezé-
sére, mert nagyon szép pontszá-
mot kaptak. Bot trió: Simkó
Andrea, Ronecz Izabel, Sztofán
Petra.
- Ez az eredmény milyen vál-
tozásokat hozott a csapat éle-
tében?
- Nagyon örültünk, hogy mind
a két korosztály dobogós helye-
zést ért el, és ez is csak arra ösz-
tönöz bennünket, hogy a to-
vábbiakban is ilyen keményen
dolgozzunk.
- Milyen terveitek vannak a
közeljövőre vonatkozóan?
- Készülünk a városnapokra, és
utána gőzerővel próbálunk a
nemzetközi bajnokságra. Sze-
retnénk szép eredményekkel
hazatérni.

- Vannak-e segítőid, vagy min-
dent egyedül csinálsz? Gon-
dolok itt a fellépések szerve-
zésére, a koreográfia megter-
vezésére, a ruhák beszerzésé-
re, a próbák vezetésére.
- A próbák mellett én készítem a
koreográfiákat, a fellépő ruhá-
kat, a versenyekre a jelentkezési
lapot, leszervezem a buszt, a
szállást és az étkezést is. A fellé-
péseket a művelődési ház szer-
vezi, de engem is szoktak telefo-
non keresni ez ügyben. Renge-
teget köszönhetek a szülőknek,
mindenben támogatnak engem,
és sokat segítenek a csapatnak.
Élnék is a lehetőséggel, hogy
nyilvánosan megköszönjem
nekik a munkájukat, és hogy
mindig számíthatunk rájuk.
- Én pedig a magam és olvasó-
ink nevében szeretnék nektek
az augusztusban, Csehország-
ban megrendezésre kerülő
Európa-bajnoksághoz sok
sikert kívánni!

Románné

Ők a seniorok

A legkisebbek, vagyis az ovisok

A kadett és a junior korosztály vegyesen
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Újra elrajtolt a Testvérvárosok Ifjúsági Sporttalálkozója

Idén 14. alkalommal rendezték
meg a Testvérvárosok Ifjúsági
Sporttalálkozóját. A nívós ese-
ményt, melynek megszületé-
sében Sajószentpéter első alpol-
gármesterének, Buza Gyulának
kiemelkedő szerepe volt, idén
városunkban rendezték. Mi fo-
gadtuk és láthattuk vendégül
három napon keresztül Dobsi-
na, Kobior és Sternberk delegá-
cióit, a versenyen résztvevő diá-
kokat és kísérőiket. Az ese-
mény fővédnöke, városunk
polgármestere, dr. Faragó Péter
volt, míg a védnök szerepét
Székelyné Varga Mária Ágnes,
a KLIK Kazincbarcikai Tan-
kerület igazgatója vállalta ma-
gára. Az izgalmas rendezvény
részleteiről az egyik fő szerve-
zőtől, Szternai Tamásnétól, a
Hunyadi Mátyás Tagiskola tag-
intézmény-vezetőjétől tudhat-
tunk meg többet:
„Én először kaptam meg a

Egy város hétköznapi élete nemcsak az új épületek fel-
húzásáról, a falak átfestéséről és az utak újraburkolásá-
ról szól. Sok más fontos dolog is akad, amiknek figyel-
met kell szentelni ahhoz, hogy harmonikus közélet ala-
kuljon ki a településen. A sport szeretetére való nevelés,
a hagyományok megőrzése, a barátságok, kölcsönös
tiszteleten alapuló kapcsolatok fölötti bábáskodás
szintén megbecsülendő dolgok. Ha pedig ezeket a város
legnagyobb értékének, az ifjúságnak a kezébe helyezzük,
már nem járhatunk rossz úton.

feladatot, hogy a Testvérváro-
sok Ifjúsági Sporttalálkozóját
koordináljam. Az önkormány-
zat azonban már nem első alka-
lommal szervezi meg a találko-
zót, vendégeskedett már koráb-
ban is nálunk a rendezvény. Vá-
rosonként negyven versenyző
gyermek vállalta a kihívást.
A szlovák, a lengyel és a cseh
városokból emellett öt-öt fel-
nőtt kísérte el a gyerekeket,
valamint az önkormányzatok
delegációi emelték jelenlétük-
kel a rendezvény nívóját. 2015.
május 15-én, pénteken kezdő-
dött a programsorozat a Kos-
suth Lajos Általános Iskola ud-
varán, egy ünnepélyes hangula-
tú megnyitóval. Az eseményt
megelőző napok esős és szeszé-
lyes időjárása után igazán kelle-
mes változás volt a napsütés. Az
iskola tornatermében és tanter-
meiben voltak a versenyek. Há-
rom sportágban mérhették
össze magukat a csapatok.
A logikai játékok kedvelői a
sakktábláknál próbálhatták ki-
cselezni ellenfelüket. A körmér-
kőzéses rendszerben zajló küz-
delemre csapatonként három fő
nevezhetett, akik a helyi sakk-
berkekben méltán ismert Ba-
goly János - aki ezen a napon a
versenybíróság elnöki székében
ült- figyelő tekintete mellett ját-
szottak. A hazai csapat meg-
nyerte ezt a számot, így gyara-
pítva Sajószentpéter pontjait.
A műfalmászásban két fiú és
két lányversenyző indulhatott
csapatonként. Minden ver-
senyzőnek két utat kellett telje-
sítenie a rendelkezésére álló há-
rom perc alatt. A biztonság ér-
dekében a versenyzők felsőbiz-
tosítással másztak. A verseny-
utak megtekintésére csupán öt
percet kaptak az indulók, ez-
után kezdődött a megmérette-
tés. Talán a dombok közelsége
miatt, de elmondható, hogy a
péteri játékosok nem szenved-
tek tériszonyban, és könnyen
teljesítve a feladatot ebben a
számban is elhozták az első he-

lyezést.
A pingpongasztalokhoz váro-
sonként két főt vártak a szerve-
zők. Itt körmérkőzéseket ját-
szottak, mégpedig három nyert
szettig. Bár ebben a számban
nem sikerült az élre kerülnünk,
mégis szépen helytálltak a
fiatalok, végül harmadikak let-
tünk. Ezután sor került a vacso-
rára, ahol mindenki megvitat-
hatta a friss élményeket. A kísé-
rők este még tartottak egy szak-
mai megbeszélést, ahol a más-
napi versenyek szabályainak
tisztázására is sor került.
Szombaton kilenc órakor kez-
dődtek a programok. Délelőtt a
kézilabda és a labdarúgás került

Itthon tartottuk a versenyt és a kupát is

Ötvös Réka győztes ugrása.
Igaz, ekkor még nem tudta,
hogy ő állhat majd a dobogó

legfelső fokára

A péteri sakkozók hozták a papírformát: győztek

Izgalmas mérkőzéseket hozott
a négy város között zajló fociderbi

A vándorkupa a magasba
lendül. Ez azt jelentette,
hogy az összetett csatát

a sajószentpéteri fiatalok nyerték

2015. április-május-június
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terítékre. Itt a fiúk és a lányok
különváltak, mivel az egyik
sportágat csak lányok, a másik
sportágat csak fiúk részvételé-
vel szervezték. A leány kézilab-
dásoknak egy meccs kétszer tíz
percig tartott. Végül itt is meg-
szereztük az első helyet. A fiúk
a focipályán tesztelték tudásu-
kat, és néhány küzdelmes óra
elteltével harmadik helyen vé-
geztek a versenyben. Délután
az atlétikáé volt a főszerep.
A fiúk 60, valamint 80 méteres,
a lányok 60 és 100 méteres tá-
von futottak versenyt, emellett
távolugrás és kislabdahajítás al-
kották a feladatot. Városonként
három fiú és három lány indu-
lót vártak a szervezők. A távol-
ugrásban egyéni győzelem szü-

letett a hazai csapat részéről, de
a többi számban is szépen helyt
álltak, így összesítésben a má-
sodik helyet sikerült megcsíp-
nünk atlétikában.
A vacsorát követően került sor
a díjkiosztóra, ahol igazán iz-
galmas események történtek.
Pontazonossággal állt a sajó-
szentpéteri és a sternberki csa-
pat az első helyen, azonban a
döntőbizottság úgy határozott,
hogy a több első helyezést elért
hazai csapat állhasson fel végül
a dobogó első fokára. Így a
győztesnek járó vándorserleg,
amit a tavalyi bajnok, Kobior
hozott magával, a következő
megmérettetésig városunkban
marad. A remek programokkal
tarkított ünnepség után közös

diszkóval zárult a rendezvény,
vasárnap pedig mindenki haza-
indult, hogy új barátságokkal
gyarapodva készüljön a jövő évi
találkozóra.
Azok szerint, akik már több
ilyen eseményen voltak, az idei
minden tekintetben kiemelke-
dően színvonalasra sikerült. A
delegációk mind a szállással,
mind az ételekkel, mind a ver-
senyek megrendezésével töké-
letesen elégedettek voltak. Ah-
hoz, hogy a nyelvi különbségek
ne okozzanak fennakadást a há-
rom nap alatt, nagyban hozzá-
járult Sipos Szabina, aki a tol-
mács szerepét töltötte be, és
akinek ezúton is köszönjük ki-
váló munkáját!”

Bájer Máté

VIII. évfolyam 2. szám

Ünnepélyes megnyitó a Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Iskola udvarán

Itt éppen a fiúk buzdítják a leány falmászókat

Dobsina egyedül asztaliteniszben tudott nyerni

A lányok hihetetlen tempót diktáltak

Míg a fiúk
a sportpályán fociztak,

a lányok a tornacsarnokban
kézilabdában jeleskedtek
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Huszonöt éve, huszonnégy órában szolgálnak

Amióta ember az ember, számára természetes létezési for-
ma a szabadság. Emellett eredendően társas lénynek let-
tünk teremtve, a homo sapiens azt is megtanulta, hogy egy
közösség akkor szabad, ha annak minden tagja szabad.
Ám az ő szabadsága nem sértheti a másokét. Ennek össze-
hangolására jönnek létre szabályok, amelyekben ésszerű
módon mindenki lemond bizonyos mértékű egyéni sza-
badságról. Mivel nem vagyunk szentek, szükség van egy
olyan szervezetre (rendőrség), amely a közösen (?) alkotott
törvények betartását igyekszik garantálni az ország életé-
nek normális mederben tartásához. Hogy ez mennyire si-
kerül, az már a szereplők kölcsönös közreműködő-képes-
ségén múlik.

gyunk, szervezetileg rendé-
szeti és bűnügyi alosztályra ta-
gozódva, tehát nyomozati jog-
körünk is van. Minden telepü-
lésnek van körzeti megbízott-
ja, Sajószentpéternek kettő,
ők tartják a kapcsolatot a terü-
letük intézményeivel, vezetői-
vel, a közterületi feladatokat a
járőrök látják el. A helyszíni
munkát gyorsabbá, hatéko-
nyabbá teszi, hogy állomá-
nyunkban bűnügyi technikus
is dolgozik.
- Később aztán ez a munka
jelentősen megnőtt.
- A Pitypalatty-völgy polgár-
mesterei, a lakosság igényét
felkarolva, egyre határozot-
tabban álltak ki amellett, hogy
rendőrségi szempontból Mis-
kolc helyett a néhány kilomé-
terre lévő Sajószentpéterhez
tartozzanak. Többéves kitar-
tásuk hatására 2010-ben aztán
győzött a józan ész, és június 1-
jétől kérésük teljesült.
- Ez idő tájt lett bevezetve egy
nagyszerű kezdeményezés, a
20/21 54 081-es ügyeleti mo-
biltelefon.
- Az alapötlet az volt, hogy
munkaidőn túl szükség esetén
hamarabb tudunk segíteni, ha
közvetlenül a Sajószentpéte-
ren szolgálatot teljesítő járőr-
rel léphetnek kapcsolatba.
A járőr visszahív, amennyiben
a hívásunkat valami oknál
fogva nem tudja fogadni
(például egy intézkedés köz-
ben), és olyan készülékről te-
lefonálunk, amely a számun-
kat kijelzi. Köszönettel tarto-
zunk az önkormányzatnak,
ugyanis telefont ők bocsátot-
tak rendelkezésünkre. Emel-
lett természetesen az ismert
112-es központi segélyhívó
szám is igénybe vehető.
- A július elsején életbe lépő
törvény szerint a rendőrséget
is járási illetékességi alapon
szervezik.
- Igen, tehát amiről most be-
szélgetünk, már inkább múlt
időben mondhatom, ugyanis

az újabb kérésözönök ellenére
ez év július 1-jétől visszaállít-
ják az 1990 előtti állapotot, s a
völgy települései visszakerül-
nek Miskolchoz.
- Tehát itt is irány előre a
múltba, a józan ész most
vesztésre áll. A rendőrséget
–főleg a traffipaxok miatt –
állami pénzbehajtóként is
szokták emlegetni.
- A közlekedési szabálysérté-
sek (főként a gyorshajtás, ittas
vezetés) bírságolását vissza-
tartó erejük miatt is szüksé-
gesnek tartom. Tessék betarta-
ni a szabályokat, az élettel nem
lehet játszani! Ami már min-
ket is érint: az ORFK által
meghirdetett „Intézkedési
kultúraváltás” a rendészeti jel-
legű szabálysértések kezelésé-
re is érvényes. Ez azt is jelenti,
hogy a kötelező helyszíni bír-
ságolás helyett – amennyiben
a szabálysértés súlyossága
megengedi – az intézkedő
rendőr mérlegelhet, és figyel-
mezetést alkalmazhat, amely
ugyanúgy elérheti a célját,
mint a pénzbüntetés. Adatok
bizonyítják, hogy sokkal keve-
sebb bírságot szabtak ki a kol-
légák, mint előtte.
- Létrehozták az iskolarend-
őr intézményét, amely elég
sok kritikát is kapott.
- Én jónak tartom, leginkább a
felvilágosításban, a bűnmeg-
előzésben van szerepe: egy-
részt a gyerekek személyesen
is találkoznak a rendőrrel,
másrészt a komolyabb kon-
fliktusok az iskolával és hang-
súlyozom, mindig a szülő be-
vonásával jobban megoldód-
nak. Sokszor a fiatalok nem is
tudják, milyen keskeny lehet a
mezsgye a diákcsíny és a bün-
tetőügy között. Most aktuális
feladatunk a nyári szünet ve-
szélyforrásaira való felkészí-
tés.
- A fiatalokkal kapcsolatban
a kábítószer kérdését nem
kerülhetjük meg.
- Az ifjúság egyik legnagyobb

A Sajószentpéteri Rendőrőrs
jubileumot ünnepelt a napok-
ban: megalapításának 25. év-
fordulóját. A fejlődés szemlél-
tetésére kiállításon mutatták
be az egykori rendőri eszkö-
zöket, ruházatot. Egy baráti
ebédre és élményfelidézésre
vendégül látták az őrs ko-
rábbi és jelenlegi állományá-
nak tagjait. Az esemény jó al-
kalom nekünk is arra, hogy
Szternai Tamás rendőr alezre-
des, az őrs parancsnoka segít-
ségével olvasóink is betekint-
hessenek egy kicsit a rendőr-
ségünk munkájába.
- Sajószentpéter polgárai és
lapunk olvasói nevében gra-
tulálok a szép jubileumhoz!
Egymás között is sokszor fel-
elevenítették, hogyan is kez-
dődött?
- A rendszerváltással megvaló-
sult demokratikus berendez-

kedés magával hozta az állam,
a közigazgatás átalakítását, a
rendőrség átszervezését is.
Célként fogalmazódott meg,
hogy a rendőrséget is – nem-
csak fizikai értelemben - köze-
lebb vigyük a lakossághoz, a
problémák megoldását a
keletkezési helyükhöz. Lerö-
vidítve egyik irányból az ügy-
intézés elérésének útját, másik
irányból a reagálási időt. E cél
elérése érdekében Sajószent-
péteren 1990. május1-jén (az
országban Tokaj után máso-
dikként) a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság alá ren-
delve alakult meg a rendőrőrs.
Vezetője Vasas László volt, és
területileg hozzá tartozott
Sajószentpéter, Alacska és Be-
rente.
- Hogyan működik egy
rendőrőrs?
- Osztályjogállású őrs va-

Segítség a bajban: +36-20-21 54 081

Ilyen volt egy rendőr íróasztala 25 évvel korábban
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társadalmi problémája a kábí-
tószer használata, a függőség.
A kipróbálók arányában
Európa országaihoz viszonyít-
va jól állunk, de mi természet-
szerűleg ezt is soknak tartjuk.
A 2015. év a kapitányságun-
kon a „kábítószer éve” volt,
komplex megelőzési program-
mal. A szórakozóhelyeken
nem tapasztalunk kábítószer-
terjesztést, a kemény drogok-
kal sem igazán találkozunk,
jellemző inkább a dizájner
drogok használata, hiszen a
világhálón szinte gyerekjáték
a hozzájutás. Ez egy macska-
egér harc, a vegyészek és mi is
azért dolgozunk, hogy mindig
mi járjunk egy lépéssel a gyár-
tók, terjesztők előtt.
- A másik korcsoport, amely-
re Önöknek is különös gon-
dot kell fordítaniuk: a magu-
kat megvédeni nem képes
időskorúak.
- Szerencsére rablás vagy még
súlyosabb bűncselekmények
elkövetése nem jellemző tele-
pülésünkön. A kisebb trük-
kös csalások esetében a meg-
előzésre kell fektetnünk a

hangsúlyt. Hiába hívjuk fel
ezerszer a figyelmet, ismertet-
jük a csalások módszereit a
plakátokon, médiában, temp-
lomokban, előadásokon, jóhi-
szeműségük miatt sajnos két-
szer is képesek ugyanabba a
folyóba lépni. Ezeket a bűn-
cselekményeket jellemzően
átutazó bűnözők követik el,
ezért itt is kérek mindenkit,
hogy jobban figyeljünk a gya-
nús idegenekre.
- No, meg a szomszédokra,
ismerősökre, egymásra. Ne
legyünk közönyösek! Koráb-
ban felvetődött a városban
egy térfigyelő kamerarend-
szer kiépítésének gondolata.
- Minden megoldás, ami a bűn
elkövetését nehezíti, így a
munkánkat segíti, csak jó le-
het, de ezek telepítésének és
működtetésének anyagi és
egyéb konzekvenciái a várost
terhelik, tehát a döntés a kép-
viselő- testület kezében van.
- Miben tud érdemben segí-
teni a Polgárőrség?
- Nekik korlátozott szerepük
és jogosultságuk van, és térí-
tésmentesen tevékenykednek,

de helyismeretük segítség a
rendőröknek. A rendez-
vények biztosításában például
jól működnek, a bűnügyi terü-
leten, ahol keményebb kiállás-
ra van szükség, talán tudná-
nak hasznosabbak is lenni.
- A rendőr a hatalmat képvi-
seli, de hogyan lehet meg-
akadályozni, hogy úgy gon-
dolja, hogy ő maga a hatalom?
- A rendőrség a társadalom ré-
sze, tehát különböző habitusú,
hátterű emberek alkotják. Ha
ilyen előfordul, nem marad
következmények nélkül. Ná-
lunk az elöljárók a tapasztalt
kollégákkal segítenek az ilyen
magatartás kiküszöbölésében.
Kemény intézkedés nem lehet
azonos a kulturálatlannal.
- Seneca szerint „a legna-
gyobb hatalom önmagunk-
nak parancsolni”. Az ünnep-
ségen viszont Ön csak egy kí-
vánságot említett.
- Legfontosabb, hogy a kollé-
gáimmal egészségesen, megfe-
lelő körülmények között tud-
juk ellátni feladatunkat. Re-
méljük, hogy ez hamarosan
meg is fog valósulni, és az őrs

új otthonra talál: az önkor-
mányzat Zrínyi úti épülete, a
szakmai szempontok alapján
történő átalakítás után rendel-
kezésünkre állhat majd.
- Köszönöm a beszélgetést,
és Önnek, valamint kollégái-
nak is „Erőt, egészséget,
alezredes Úr!”.

Kiss B.

Egy rendőrnő pedig
így festett 1990-ben

VIII. évfolyam 2. szám

Szentpéteri gyermeknapok

Május 26-a és 30-a között film-
vetítésekkel és interaktív fog-
lalkozással várták az ovisokat,
az alsó, illetve felső tagozatos
nebulókat. Május 26-án Tom
és Jerry filmek, május 28-án
„Nézd, mennyi ország, meny-
nyi nép!” címmel interaktív
foglalkozás zajlott a Lévay
József Könyvtárban, május
29-én pedig a felsős korosztály
számára vetítették a „Minden-
ki szereti a bálnákat” című fil-
met. A rendezvénysorozat
csúcspontja a május 30-ai

városi gyermeknap volt, ami
az idén egyben palacsintafesz-
tiválként is szolgált. Délután 3
órától aszfaltrajzversennyel
indult a program, miközben
kézműves játszóház és játékos
akadályverseny is várta a gyer-
mekeket. Délután fél 4-től a
„Palacsintás király” c. filmet
nézhették meg az apróságok, a
nap zárásaként pedig a Bóbita
együttes zenés gyermekműso-
rát tekinthették meg az érdek-
lődők.

S.B.

Az idén nem csupán egyetlen napra korlátozódott váro-
sunkban a gyermeknap, közel egy héten keresztül kü-
lönböző programokkal várták a gyerkőcöket az MSK-
ban, illetve a városi könyvtárban.

�A műfalmászás
a gyermeknapon is

népszerű volt

Szinte minden gyerkőc�

kipróbálta magát
a játszóházban

A nap zárásaként a Bóbita�

együttes szórakoztatta
az egybegyűlteket
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Nem lehet elég korán kezdeni
Sportré: Becze Soma, Ötvös Réka

Mindjárt az elején tisztázza So-
ma, hogy az úszásnak csak az
alapjait sajátította el, mert
néhány hónapnyi „vizeske-
dés” után úgy döntött, inkább
a focit választja. Zsíros Laci
bácsi heti két alkalommal tar-
tott számukra edzést, amin ő
rendszeresen részt vett. Kíván-
csisága azonban az évek során
másfelé sodorta, belekóstolt
már a sakkba, a latin- és a népi
táncba is. Utóbbit még eseten-
ként ma is gyakorolja, és ha
kell, fellép a csoporttal. A Sajó-
szentpéteri Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola 7. osztályos
tanulója másfél évvel ezelőtt
elment egy falmászó edzésre,
és ott is ragadt. Lukács Ádám
földrajz-történelem szakos ta-
nár úrról tudta, hogy jó falmá-
szó hírében áll, ő tartja szer-
dánként az edzéseket. Soma

nem csupán a tanárának, ha-
nem saját magának is szeretett
volna bizonyítani, ezért teljes
erőbedobással végezte a mun-
kát. Ez az extrém sport komoly
fizikai erőt és ügyességet igé-
nyel, hiszen aki hibázik, az le-
pottyan, és kezdheti elölről a
mászást. Természetesen ren-
delkezésre állnak a megfelelő
védőfelszerelések: a fejvédő, a
beülő, a biztosítókötél vagy a
mászókötél, amiket szerencsé-
re az iskola biztosít a sportolók
számára. A most 13 éves srác
úgy emlékszik, az első edzésen
még csak az egyik falat tudta
megmászni, komoly nehézsé-
gek árán. Aztán egyre jobban
ment, most pedig már maga-
biztosan végzi azt a feladatsort,
amit ez a sportág megkíván.
Részletezi, hogy van egyenes,
áthajló és kimászós fal, melyek
közül utóbbit a legnehezebb
leküzdeni. El tudna képzelni
több edzést is, hiszen két isko-
lában is kiépült a mászófal, de
ha nincs több gyakorlási lehe-
tőség, akkor is készülni kell a
heti egy napra. Tehetségét nem
tudta titokban tartani, ezért
indították a Testvérvárosok If-
júsági Sporttalálkozóján, ahol
a dobogó tetejére állhatott.
Anyukája azt mondja, bármit
sportol Soma, ő mindenben
támogatja. Örül annak, hogy a
falmászáshoz nagy kedve van,
és beszélgetés közben azt is el-
árulja, hogy ez az első olyan
sportág, ahol nem kell a fiát
emlékeztetni az edzés időpont-
jára. Soma fiatal kora ellenére
határozott alkat, akin látszik,
hogy amit a fejébe vesz, azt
igyekszik teljesíteni. Terve
most nem kevesebbről szól,

Városunkban a sportélet már óvodás korban kezdődik a
gyerekeknél, ami megalapozza a későbbi jó eredménye-
ket. Becze Somát az óvodából rendszeresen vitte úszni
Kazincbarcikára az anyukája, de nem maradt az uszodá-
ban, az évek során gyakran váltott sportágat. A Testvér-
városok Ifjúsági Sporttalálkozóján komoly leckét adott
ellenfeleinek falmászásból, így a nyakába kerülhetett az
aranyérem.

mint az orvosi pályáról.
Ötvös Réka, a Testvérvárosok
Ifjúsági Sporttalálkozójának
másik egyéni aranyérmese
ugyancsak több sportágban ki-
próbálta már magát. A Sajó-
szentpéteren töltött óvodás
évei alatt több futóversenyt
megnyert, társai többnyire
csak a hátát látták. A Hunyadi
Mátyás Tagiskola első osztá-
lyában a futballhoz volt kedve,
majd a következő évben már a
falmászást próbálta ki. Persze,
hogy azt is sikerrel, hiszen har-
madikos korában megyei fal-
mászó bajnokságot nyert. Itt
sem maradt sokáig, mert úgy
érezte, bele kell kóstolnia a lo-
vaglásba, a kosárlabdába, a
teniszbe és a kézilabdába is.
Utóbbi sportágat tartja most a
legszimpatikusabbnak a mis-
kolci Zrínyi Ilona Gimnázium
9. osztályos tanulója. Iskola
után rendszeresen edz a Mis-
kolci Vasutas SC NB II.-es csa-
patának serdülő korcsoportjá-
ban. Egyébként mindig vala-
melyik szélen játszik, aminek a
kapusok nem igazán örülhet-
nek. Réka ugyanis, ha a kézi-
labdában is hasznosítani tudja
távolugró készségét, akkor a
hatos vonalról akár három mé-
tert is képes beugrani, ami je-
lentős előny a számára.
De térjünk vissza a sajószent-
péteri versenyre, ahol több
sportágban is indult. A kézi-
labdameccsen viszont baleset
érte, jobb kezének a hüvelyk-
ujja eltört, amiért kórházba
szállították. Mindenki számá-
ra természetesnek tűnhet, ha a
sérült testrészét begipszelik.
Ötvös Rékának viszont ez nem
volt evidens, mert tudta, hogy
számítanak rá a távolugrásban
is. Ezért egyezkedett az orvos-
sal, így végül sínnel rögzítették
a jobb alkarjához a törött ujjat.
Bevallja, érzett lüktetést és fáj-
dalmat rendesen, de talán ezzel
hergelődött fel olyan mérték-
ben, hogy csakazértis megmu-
tatta, nagyot tud ugrani. Ilyen

előzmények után futott neki a
távolugrásnak, és 467 cm-es
eredménnyel meg is nyerte azt
a számot. Ezekre a pontokra
volt szüksége Sajószentpéter
város csapatának ahhoz, hogy a
négyes torna élén végezzenek,
így a vándorserleget ők őrzik a
következő évi versenyig.
Viktória, Réka édesanyja el-
árulta, hogy lételemük a moz-
gás. Férje, Ötvös Róbert a Bor-
sodi Bányász ökölvívó szak-
osztályában sportolt, és máig
nem szakadt el a sportágtól,
mivel a fiatal bunyósokat edzi.
Gyakran pattan kerékpárra a
család, és tekernek le különbö-
ző távolságokat, többnyire ba-
ráti társasággal. A tanulással
sincs gondja, félévkor 4,6 volt
az eredménye, és hasonló je-
gyeket vár a bizonyítványba is.
A különböző versenyeken idá-
ig megszerzett 28 arany-, 11
ezüst- és 9 bronzérem azt jelzi,
hogy nagyon tehetséges fiatal
sportoló volt a riportalanyunk,
aki még talán keresi azt a sport-
ágat, ahol képességeit a legjob-
ban tudná kamatoztatni.

Kovács István

Soma megtalálta a neki
legjobban fekvő sportágat,

a műfal-mászást

Réka a sport több területén is
kimagasló eredményekkel

büszkélkedhet

2015. április-május-június
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„Tégy egy lépést a békéért”,
avagy városunkba érkezett a Békefáklya

A több mint két évtizedes
múltra visszatekintő rendez-
vényt olyan híres személyisé-
gek támogatták, mint II. János
Pál pápa, Nelson Mandela,
Muhammad Ali vagy éppen
Teréz anya. A Peace Run olim-
piai stílusú váltófutás, amely-
hez bárki csatlakozhat. A békét
jelképező fáklyát egy nemzet-
közi futócsapat viszi országról
országra. A nemzetközi váltó-
hoz lakóhelyéhez közel bárki
csatlakozhat egy pár lépésre,
néhány utcahosszra vagy akár
kilométerekre is. A Békefutás
ugyanakkor jóval több, mint
egy sportrendezvény. A futó-
kat minden településen ün-
nepséggel köszöntik. Ezeken a
helyi harmóniafesztiválokon a
zene, a tánc, az irodalom és a
képzőművészet eszközeivel fe-
jezhetik ki a helyi közösségek a
harmónia iránti törekvésüket
és elkötelezettségüket. A Peace
Run így tulajdonképpen egy
ünnepsorozat, amely végigvo-
nul a településeken, országo-
kon és földrészeken, az egész
világon. Útján reményt, barát-
ságot és örömöt hirdet. Ennek
a nagyszerű kezdeményezés-

nek lehetett részese a Sajó-
szentpéteri Napközi Otthonos
Óvoda Semmelweis Utcai Tag-
óvodája. Amint azt Kaszáné
Vincze Éva óvodavezetőtől
megtudtam, az óvoda már két
éve is kapott egy felkérést,
hogy a „harmónia” nevében le-
gyenek részesei egy rendez-
vénynek, amelynek központi
témája a szeretet, a béke,
ennek nevében fát ültetnek, és
egy futáson vesznek részt. Eb-
ben az évben újra felkérés ér-
kezett hozzájuk, hogy a Peace
Run érinti városunkat, és az
ovisok is legyenek részesei en-
nek az eseménynek. És hogy
miért pont a gyerekek, erről
így vall a békefutás atyja: „ Re-
ményeink szerint az idén is
sok iskola és sok ezer gyerek is
csatlakozik a futáshoz, hiszen a
világ jövője szempontjából na-
gyon fontos az egyéni és kö-
zösségi harmóniára nevelés.
Meg kell ismerniük, el kell fo-
gadniuk a világ összes népét,
összes kultúráját. A gyerme-
kek különösen nyitottak erre.
A futás öröme, a fáklya látvá-
nya és a rendezvény hangulata
azonnal magával ragadja őket.

Magyarország az idén tizennyolcadik alkalommal kap-
csolódik be az európai országokat összekötő váltóba. A
Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása,
amelynek célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által
fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti
békét és barátságot.

Nem kell nekik hosszan ma-
gyarázni, hogy mi a futás célja,
automatikusan látják és átér-
zik. Sokszor előfordul, hogy
valójában ők tanítanak min-
ket, s az ő őszinte lelkesedésük
ad erőt a futóknak, hogy to-
vább folytassák útjukat. Gyak-
ran hallunk csodálatos és meg-
döbbentő gondolatokat kis
gyermekek szájából, amelyek
azt bizonyítják, hogy teljes
mértékben magukévá tették a
Békefutás üzenetének lénye-
gét. Az iskolákban általában
nagy előkészület előzi meg az
érkezésünket. Fellépésekkel,
rajzokkal készülnek (ami ter-
mészetesen a pedagógusok
nagyszerű hozzáállását is di-
cséri). A gyerekek a leglelke-
sebb támogatóink.”
Június 4-én érkeztek meg a fu-
tók a városba, s a csöppségek
sorfala között léphettek be az
óvodába. Majd verssel és dallal
köszöntötték a futókat. A gye-
rekek kézről kézre adhatták a
békefáklyát. A vendégek meg-
tanították nekik a Béke dalát,
amelyhez különböző mozdula-
tokat is tanultak. A futókkal
közösen elültettek egy hársfát
az óvoda udvarán, amelyre egy
táblát helyeztek el Harmónia
felirattal. Az ovisok is részt vál-
laltak a futásban, az udvaron
tettek meg két kört. Végül
ajándékok átadására került sor.
Az óvoda 3 festményt kapott,

amelyeket a békefutás megál-
modója, Sri Chinmoy készí-
tett. A felnőttek pólókat kap-
tak, valamint az előző telepü-
lésről, Sajóecsegről zászlókat
hoztak a gyerekeknek, ők pe-
dig madarakat küldtek a kö-
vetkező település, Edelény
óvodásainak.

Románné

„Ahogy a végtelen óceán
számtalan cseppje,

Vagy az óriás fügefa ezernyi
levele

Békében élnek egymással,
Úgy fog egy napon az összes

ember
Egymás mellett élni egy

tökéletes egység-világban.”
(Sri Chinmoy)

VIII. évfolyam 2. szám

Faültetés, természetesen
a csöppségekkel együtt

Közel az óvodához. A futók már a Semmelweis utcában járnak Búcsúzásként egy csoportkép a Semmelweis Utcai Tagóvoda udvarán
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rkérdésk

Tőzsér János

- Ha visszagondolunk a város-
sá válás előtti időszakra, el-
mondható, hogy nem volt tö-
kéletes a lakosság ellátása,
mert sok mindenért Miskolc-
ra kellett utazni. Sok volt a po-
ros út, és hiányos volt az infra-
struktúra. Aztán elvégezték a
közművesítést, majd különö-
sen az elmúlt 6-8 évben történ-
tek látványos beruházások.
Igazán szép a lista, mert lehet
sorolni az egészségügyi köz-
pont bővítését és rekonstruk-
cióját, a művelődési ház kor-
szerűsítését, a Kálvin tér és a
polgármesteri hivatal rendbe-
tételét, a főút térségének köz-
lekedési korszerűsítését, a
sportközpont és az iskolák fej-
lesztését. Betelepült két szu-
permarket, amelyek nagymér-
tékben javítják az ellátást.
Mindegyik beruházásra szük-
ség volt, nem tudnék közöttük
fontossági sorrendet kialakí-
tani. A fejlesztési folyamat

olyan szempontból is elérte a
célját, hogy most már látni le-
het a város igazi arculatát.
Amit viszont sokan hiányo-
lunk, az a megtartó erő, amit
csak munkahelyek teremtésé-
vel lehetne fenntartani vagy
erősíteni. Ebben a tekintetben
a helyi önkormányzatnak
nincs túl sok lehetősége.

Benyák György

- Sajnos megéltem, hogy a vá-
rossá válás előtt bezárt a bá-
nya, a cím megszerzése után
nem sokkal pedig az üveggyár.
A legnagyobb munkahelyek
elvesztésével Sajószentpéter
lényegében az értelmét veszí-
tette el, amit máig nem tudott
kiheverni. Az elmúlt évek
fejlődése viszont figyelemre
méltó, hiszen elég csak a vá-
rost átszelő 26-os út környékét
összehasonlítani a 10-15 évvel
ezelőtti viszonyokkal, szem-
betűnő a változás. Parkok,
virágok szegélyezik a járdákat,

amit sokan dicsérnek. Szer-
veznek évente néhány rendez-
vényt, mint a közeljövőben
sorra kerülő városnap, ahol
szórakozhatnak a helybeliek,
és ez is jó dolog. Felsorolha-
tom a sok-sok beruházást, kor-
szerűsítést, de ezt mások biz-
tosan megteszik. Vannak vi-
szont negatív dolgok is, mint
például a focicsapat megszű-
nése, amivel szembeállítható a
sikeres mazsorettcsoport
szereplése, akik információm
szerint most készülnek egy
nagy európai versenyre. Saj-
nálom, hogy a korábban le-
begtetett Lidl beruházás nem
valósult meg, viszont ha végre
megépülne a várost elkerülő
út, azt tekinteném a legna-
gyobb és legfontosabb ered-
ménynek. Ígéret most is van
rá, ahogyan az elmúlt 25 évben
is volt, csak éppen a konkrét
munka nem kezdődött még el.

Józsa Sándor
- Mivel 18 éves vagyok, csak
ezt az időszakot tudtam lekö-
vetni. Gyermekkoromtól
mostanáig a szemem előtt zaj-
lottak a beruházások, amelyek
véleményem szerint szebbé,
élhetőbbé tették a települést.
Tetszenek a kiépített játszóte-
rek, amelyek a fiatalok számá-
ra közösségi életet biztosíta-
nak. Persze a középületek
felújítása is nagyon fontos
volt, mert nemcsak a város
arculata javult ezáltal, hanem
kibővültek a funkciók is. Azt

tapasztalom, hogy sokat javult
a közbiztonság, ami a rendő-
rök és a városvezetés munká-
ját minősíti. Végre néhány éve
megnyílt a Gerendás söröző is,
ami a fiatalok gyülekezőhelye,
és ahol családias, baráti han-
gulatban lehet szórakozni.
Korábban ez hiányzott a vá-
rosból. Összességében élhető,
szerethető városnak tartom
szülőhelyemet.

Soltész Andrea
- Tizenegy éve élek Sajószent-
péteren, ahová Kazincbarci-
káról költöztem. A vegyészvá-
ros természetesen előrébb jár
sok mindenben, hiszen jóval
nagyobb település, így más a
gazdasági helyzete is. Mostani
lakóhelyem sokat változott –
jó irányban – az elmúlt né-
hány évben, főleg a virágosí-
tást és parkosítást emelném ki.
Láthatóan áldoz az arculatja-
vításra az önkormányzat,
amivel befolyásolja a város

Ön mit tart
a várossá válás óta eltelt 26 év

legnagyobb eredményének?

2015. április-május-június
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megítélését. Jónak tartom a ta-
vak környékének rendbetéte-
lét, mert a terület most már

alkalmas a szabadidő hasznos
eltöltésére. A sikeres pályáza-
tok jól jöttek, mert városunk
nagy része megújult, ami nem-
csak a városképen mutatkozik
meg. Jó lenne folytatni az
elkezdett utat, és egyszer talán
megérjük, hogy egy strand is
épül a településen, amire biz-
tosan lenne igény.

Urbán Barnabásné

- Családommal közösen örül-
tünk az egészségügyi központ,
a művelődési központ és a
Rendezvények Háza megúju-
lásának, de ezek mellett is szá-
mos fejlesztés történt az el-
múlt negyedszázadban, de
még inkább az elmúlt 6-7
évben. Az utcák, terek virá-
gossá tételével élhetőbb lett a
település. Szeretünk rendez-
vényekre járni, aminek más
vonzata is van, hiszen fiam és
vőm a Sajógyöngye Népdal-
kör tagjai, ezért gyakran szín-
padra állnak más települése-

ken is. Ha a városon átmenő
forgalmat is el lehetne terelni,
még boldogabb lennék.

Nahaj Józsefné

- Negyven éve élek Sajószent-
péteren, és amikor idekerül-
tem, csupán egy poros kis falu
volt. A kezdeti lassú előrehala-
dás után mintegy 5-6 éve kezd-
tük észlelni azt a dinamikus
fejlődési folyamatot, ami re-
mélem, tovább tart. Három
gyermekem közül kettő itt
telepedett le, és szerencsére
van munkahelyük is, ami nagy
kincs errefelé. Összességében
szeretünk itt lakni, rendszere-
sen eljárunk az önkormányzat
és az MSK által szervezett és
felkínált rendezvényekre. A
fejlesztések közül nehéz lenne
bármit kiragadni, mert egyik
sem volt felesleges. Akár a ját-
szóterek építését vagy a közé-
pületek rendbetételét emlí-
tem, mindegyik jelentős ered-
mény.

Domoszlainé
Nyeső Erika

- Az utóbbi években szinte
m i n d e g y i k i n t é z m é n y t
felújították, különösen a
Kossuth iskola korszerűsíté-
sének örülök, mivel a kisfiam
szeptembertől oda jár majd.
Nagyon fontosnak tartottam a
szakrendelők bővítését és
modernizálását, mert így most
már helyben is történnek
olyan vizsgálatok, amelyek
miatt korábban Miskolcra
kellett utazni. Ez mindenkép-

pen komoly eredmény, azon-
ban a 26-os főút óriási forgal-
ma sokat ront a város levegő-
jén. Főleg a teherautó-forga-
lom miatt szerepel sokszor

Sajószentpéter neve a szmog-
térkép elején, ami miatt sür-
gető lenne a milliószor meg-
ígért elkerülő út megépítése.
A hiánylistámon szerepel egy
köztéri WC is, mert ekkora vá-
rosban szükség lenne rá.
Egyébként jól érzem itt ma-
gam, születésemtől itt élek, és
örülök annak, hogy egyre több
rendezvényt szerveznek, szín-
vonalas műsorokkal. Gyer-
mekéveimtől nyomon követ-
hettem a pozitív változásokat
úgy az építészetben, mint a
kultúrában és a város megíté-
lésében, így szerintem jó
irányba haladunk.

Kádár Miklós

- A parkosítás, a járdák és utak
rendbetétele javítják a köz-
hangulatot, de én komolyabb
beruházásokat nem tudnék

felsorolni. Azt tapasztaltam,
hogy inkább a meglévő épü-
leteket tették rendbe, nem
építettek újakat. Pedig tényleg
szeretnék új beruházásokról
beszélni, mint például egy
nagyobb létszámú üzem, ami
mintegy húsz éve hiányzik
Szentpéterről. Egyébként tet-
szik a városkép folyamatos
javítása és fenntartása, amit
fontosnak tartok.

Szegő János

- Különösen az utóbbi 5-6 év-
ben láthattunk számottevő
fejlesztéseket a városban,
aminek sokan örültek. Úgy
érzem, ezért a munkáért jár
egy köszönet a képviselő-tes-
tületnek és személy szerint dr.
Faragó Péter polgármester
úrnak, akik szerintem sokat
lobbizhattak az elért eredmé-
nyekért. Itt születtem 1937-
ben, ezért össze tudom hason-
lítani a régit az újjal, és tudok
véleményt alkotni a változá-
sokról. Ha ki kellene valamit
emelni, akkor a fő út melletti
parkosítást említeném, mi-
közben szeretném, ha egyszer
ez a folyamat elérne a Szabad-
ságtelepre is. Ami most elér, az
a közeli vegyiművek rossz le-
vegője, amin még az önkor-
mányzatunk sem tudna vál-
toztatni. De hagyjuk a negatí-
vumokat, és örüljünk annak,
hogy a várossá válás 26. évfor-
dulóján elmondhatjuk, hogy a
megtisztelő cím átvétele óta
igazi várossá nőtte ki magát
Sajószentpéter.

Kovács I.

VIII. évfolyam 2. szám
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Új gépkocsit kapott
a sajószentpéteri orvosi ügyelet

A régi Suzuki helyett egy vado-
natúj Dacia Sandero Stepway
szolgálja tovább az orvosi
ügyelet munkáját. Az átadáson
jelen volt dr. Faragó Péter,
városunk polgármestere és dr.
Kacsándi László, a GYÓMI
intézményvezetője.
A város nehéz anyagi helyzete
ellenére a település vezetése
egy vadonatúj autóval járult
hozzá a zavartalan betegellá-
táshoz. Az autó az önkormány-
zat tulajdona, melyet szigorú
költségvetési gazdálkodás
eredményeként tudtak megvá-
sárolni. A cserét a korábbi autó
műszaki állapota indokolta,
amely több mint 9 évig szolgál-
ta az ügyeleti munkát, de a ki-
járást és a sürgősségi betegellá-

tást már veszélyeztette, ráadá-
sul egyre több pénzbe került a
karbantartása, javíttatása.
Az új autó kulcsait dr. Kacsán-
di László vette át dr. Faragó
Péter polgármestertől, miköz-
ben az ügyelet nevében köszö-
netet mondott érte, és az aláb-
biakat hangsúlyozta: „Az
ügyelet sürgősségi betegellátá-
sának körülbelül harmada a
házhoz hívás, ezért indokolt
volt egy nehezebb terepen is
közlekedni képes autó beszer-
zése, amely az orvosi segítség
gyors és biztonságos célba jut-
tatását hivatott elősegíteni.
Attól féltünk, hogy esetleg
vészhelyzetben előfordulhat
egy olyan probléma, hogy egy-
szerűen nem indul az autó”.

Az új autó különlegessége az
emelt hasmagasság, melyet az
ellátási körzetben előforduló
terepviszonyok tettek indo-
kolttá.
A város vezetése hosszas tanul-
mányozás után döntött a Dacia
mellett, melyről városunk pol-
gármestere a következőt
nyilatkozta:
„Azt kívánom Kacsándi dok-
tor úrnak, hogy minél keveseb-
bet használják az új autót, hi-
szen ez azt jelentené, hogy
mérséklődik a sürgős beavat-
kozást igénylő esetek száma.
Amikor a régi autó javíttatása
helyett egy vadonatúj kocsi
beszerzése mellett döntöttünk,
egyértelműen a zavartalan be-
tegellátás biztosítása lebegett a

szemünk előtt, hiszen olyan
eset soha nem fordulhat elő,
hogy valaki egy lerobbant autó
miatt ne kapjon időben segít-
séget.”

Hajnal Judit

Az autó kulcsait városunk
polgármestere, dr. Faragó
Péter adta át dr. Kacsándi

László intézményvezetőnek

Hatvan év múltán is mosolyogva állnak a fényképezőgép elé

„Biztos, hogy találkozunk egyszer még”
Ezzel a szavakkal búcsúzunk,
ha életünk egy-egy fontosabb
szakasza lezárul, s elválunk
azoktól, akikkel hosszabb időt
töltöttünk együtt. Különösen
hosszú időt töltünk együtt az
iskolapadokban, és a tanulmá-
nyok végén mindig ígéretet te-
szünk arra, hogy találkozni fo-
gunk, igaz, ez nem mindig
sikerül.

Talán pont ezekkel a szavakkal
búcsúztak el egymástól 1955
júniusában azok a fiatalok is,
akiknek most végre hatvan év
után sikerült összejönniük, és
felidézniük az iskolában töl-
tött éveket és az elmúlt hatvan
évet. Ahhoz, hogy ez a találko-
zó létrejöjjön, kellett egy gon-
dolat, hogy vajon mi van azok-
kal, akikkel együtt jártam álta-
lános iskolába. Ez a gondolat
fogalmazódott meg Gál Ká-
rolyban, és a gondolatot tett
követte. Értesítette azokat a
társait (Gyenge Gyulát, Fri-
gyik Istvánt), akikkel még
mindig tartják a kapcsolatot.
Ezután jöhetett a munka nehe-

ze: osztálynévsort készíteni, és
felkutatni a volt iskolatársa-
kat. Miután az ötven éves év-
fordulón csak kevesen jöttek
össze, folytatták a kutatást, és
egykori iskolájuk fennállásá-
nak 75. évfordulójára már a 70
évesek találkozóját szervezték
meg. Igen ám, de abban az év-
ben nemcsak egy osztály, ha-
nem három hagyta el az isko-
lát, így a B és C osztályosok is
szerettek volna csatlakozni egy
újabb találkozóhoz. Így ki
kellett bővíteni a keresést, hi-
szen sokakat másfelé vitt a
munkájuk, a sorsuk. A szerve-
zők nagy lelkesedéssel készí-
tették a meghívókat, és intéz-
ték az egyéb feladatokat, hogy
a nagy napon minden rendben
menjen. Az apró részletek
megszervezésében oroszlán-
részt vállalt Gálné Marika.
Végül is a május 30-i találkozó-
ra ötvenen jelezték részvételü-
ket, az ország különböző része-
iből érkeztek az öregdiákok, de
volt, aki külföldről jött haza.
Egykori iskolájukat Bodnárné
Sallai Ágnes és Zsíros Sándor-

né, az iskola jelenlegi vezetői
képviselték. Az osztályfőnöki
órát Gyenge Gyula vezényelte
le, ahol a jelenlévők megemlé-
keztek volt tanáraikról és tár-
saikról, majd meséltek az el-
múlt 60 évről, sikereikről, ku-
darcaikról, munkájukról, csa-
ládjaikról és a városhoz fűződő
kapcsolatukról. A vidám, fiata-
los hangulat már az osztályfő-
nöki órán kialakult, ami az
ebéd alatt tovább folytatódott.
Jó volt újra együtt lenni, fel-
idézni a boldog gyerekkort, a
szigorú tanárokat, a diákcsí-
nyeket. Humorosan, viccesen
csipkelődtek egymással, de a
legfontosabb az volt, hogy újra
együtt lehettek. Ennyi év táv-

latából is azt tapasztalhatták,
hogy a szeretet, a tisztelet és a
vidámság ugyanúgy jellemzi
őket, mint 60 éve. Az iskolai és
a városi rendezvények is ren-
geteg élményt idéztek fel ben-
nük. A nap fénypontja a szüli-
napi torta volt, amelyet ki más
is szeletelhetett volna fel, mint
az egykori osztálytárs, a ma vi-
lághírű mestercukrász, Kop-
csik Lajos, aki a rendezvényt a
szeretet napjának nevezte. Az
iskola falán lévő emléktáblán
elhelyezték a megemlékezés
virágait, a találkozó után pedig
még napokig emlegették a jó
hangulatot és a mindent átható
szeretetet.

Románné

2015. április-május-június
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Középpontban a gyermek
Megújul a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda

A témával kapcsolatban a Sajó-
szentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda intézmény-
vezetőjével, Kaszáné Vincze
Évával beszélgettünk, aki el-
mondta, hogy 2015. június
elseje és augusztus 31. között
felújítási munkálatok miatt
zárva tart a Móra Ferenc Utcai
Tagóvoda. Azokat a gyermeke-
ket, akiknek a szülei a nyári
időszakra is igényelnék az óvo-
dát, a SKNOÓ Semmelweis
Utcai Tagóvodában helyezték
el. Az ovi pályázati pénzből va-
ló felújításának ötlete nem új
keletű dolog, 2012-ben és
2013-ban is adott be a város pá-
lyázatot, ám egyik alkalommal
sem született kedvező ered-
mény. 2014-ben a belügymi-
nisztérium kiírt egy pályáza-
tot, amire a város beadványát
első körben elutasították, de-
cemberben azonban értesítet-
ték az önkormányzatot, hogy a
tartalék keret terhére mégis
kapott támogatást az intéz-

mény. Ennek köszönhetően
eldőlt, hogy az idén nyáron fel-
újításra kerül a Móra Ferenc
Utcai Tagóvoda is. Két éve már
részleges ablakcsere és a tető
cseréje megtörtént az intéz-
ményben, így a jelenlegi mun-
kálatok során az épület hő-
szigetelését újítják fel; a nyílás-
zárókat, köztük az utcafrontra
néző ablakokat is kicserélik;
öltözőegységeket, folyosókat
burkolnak le és a vizesblokko-
kat is felújítják, a gyermek-
mosdóban a csempétől a mos-
dótálig mindent kicserélnek.
Ha ezek a munkálatok meg-
valósulnak, elmondható lesz,
hogy az épületet kilencven
százalékban felújították. Ami
még feladatként megmarad, az
a tálalókonyha modernizáció-
ja. Ennek érdekében az önkor-
mányzat már beadott egy
újabb pályázatot, ami a gyer-
mekétkeztetés feltételeinek ja-
vítására irányult. Ha nyernek
ezen a pályázaton, száz szá-

Olyan kort élünk, ahol az értékeket, legyen az tárgyi vagy
szellemi, még jobban meg kell becsülnünk. Megóvásuk-
hoz sokszor türelemre, áldozatos munkára és kitartásra
van szükség. Jó példa erre Sajószentpéter legfiatalabb
óvodájának esete is. A Móra Ferenc Utcai Tagóvoda mo-
dernizációja ugyanis a rendületlen próbálkozásoknak
köszönhetően valósulhat meg.

zalékosan megtörténik az ovi
felújítása, így elmondható
lenne, hogy immár mindhá-
rom óvoda korszerű állapot-
ban várja a gyerekeket. A mun-
kálatok befejezésének terv
szerinti időpontja augusztus
20-ára esik. Intézményvezető
asszony elmondta azt is, hogy
bár szükségszerű volt az intéz-
mény felújítása, ettől függetle-
nül a Móra Ferenc Utcai Tag-
óvoda eddig is képes volt

minőségi szinten ellátni a
feladatát. A felújítás inkább a
komfortérzet növelését, a mo-
dernebb hangulatú környezet
megteremtését szolgálja. Ta-
valy, az önkormányzat jóvoltá-
ból (mindegyik óvodában)
megtörtént a kinti játszóeszkö-
zök minősítése is. Ami már el-
használódott, azokat eltávolí-
tották, a helyükre új eszközö-
ket telepítettek.

Bájer Máté
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Az utcafrontra néző valamennyi nyílászárót kicserélik Itt szinte már csak a csupasz falak állnak

Itt még csak most kezdődik
a vizesblokk régi szerelvényeinek eltávolítása
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7 kamrás ablak 6 kamrás áráért!

6 kamrás ablak 5 kamrás áráért!

AKCIÓS KEDVEZMÉNY: 50%

2015. április-május-június
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. Horony. 4. Bányamérnök, háború előtti utolsó
sajószentpéteri országgyűlési képviselő. 9. Fekete,
latinul. 11. Rostmályva. 12. Arany János versbéli
énekesmadara. 14. … Sumac (énekesnő, a perui csalogány).
16. Strázsa. 17. Nemzeti Együttműködés Rendszere. 18. A
sertés kicsinye. 21. Tiltószó. 22. Az egyik vércsoport. 23.
Nemrég elhunyt komika (Zsuzsa). 26. Doktori minősítés:
megfelelt. 28. Ropogós, sós pékáru. 30. Kelet, németül. 31.
Messze. 32. Izolálás.

Függőleges:
1. Város Visegráddal szemben. 2. Közterület. 3. Ismert
konyhaeszköz márka. 5. Braunschweig folyója. 6.
Biológiai fogalom: genus. 7. Dalmát település. 8. Német
város. 10. Rügyezni kezd! 13. A szekéroldalt támasztó rúd.
15. Magyar Biztosítók Szövetsége. 19. … of Base (svéd
popzenekar). 20. Ab ovo. 24. Szerzetesrend főnöke. 25.
Motorolaj márka. 27. Történettudományi Intézet. 29. Az
orrához. 31. Kettőnk közül nem én.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 4. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2015.
augusztus 25-ig. 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.
Március havi rejtvényünk helyes megfejtése: téltemető.
Köszönjük Olvasóink aktivitását! A május 27-én
megtartott sorsoláson Nemes Józsefnek 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

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.
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Kínálatunk:

lángos, göngyölt lángos, ízes fánk,

hamburger, amerikai hot-dog, palacsinta

és egyéb finomságok.

Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.

Telefonos előrendelés a 70/636-3568-as számon.

Vasárnap is nyitva tartunk!

A LÁNGOS VÁR
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