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Az egyetértés megkönnyíti 
a településvezetői felada-
tok ellátását – mond ta Kol-
lár Miklós, Sajókeresztúr 
polgármestere.
A választás óta eltelt egy év alatt, 
mit tekint sikernek és kudarcnak?
A megújult testület nagy energiával 
vágott bele a a 2020-as – akkor még 
mozgalmasnak ígérkező - év felada-
tainak megoldásába, amelyet időköz-
ben a világjárvány kettébe szakított. 
Sok pályázatot sikerült beadnunk, és 
több nyertes ötletünk is lett. A megva-
lósítás folyamatában vagyunk.

Érintette-e a világjárvány a tele-
pülését?
Önként vállalt és kötelező karanté-
nosaink voltak, de igazolt fertőzött 
személy nem volt a településünkön. 
Több rendezvényünket el kellett 
halasztani a veszélyhelyzet miatt, 
de próbáltunk pozitív gondolatokat 
ébreszteni az emberekben.
Településünkön nem állt meg az 
élet a járvány időszakában sem. 
A gondozónőink ugyanúgy jár-
tak az ellátottakhoz, a konyhánk 
főzött, az óvodánk működött, a 
hivatali ügyintézés is folyamatos 
volt - a vonatkozó közegészség-
ügyi szabályozás betartása mellett. 
Megkezdtük a maszkvarrást házilag, 
szinte elsőként az országban, 
melynek elkészült termékeiből nem 
csak a helyi lakosok részesültek, 
hanem egyesületek, hatóságok, 
önkormányzatok és cégek is kaptak 
jelentős mennyiséget. A művelődési 
ház dolgozói és az óvónők felváltva 
segítettek a receptek kiváltásában 
az időseinknek, mert a veszély-
helyzet kellős közepén még a helyi 
gyógyszertár is megszüntette a 
működését. Húsvét alkalmával 
a falubuszunk díszbe öltözött és 
nyuszibuszként az önkormányzati 
dolgozókkal minden ingatlanhoz 
eljuttattunk egy finom kalácsot. Az 
emberek meglepődve, de örömmel 
fogadták a kedves ajándékot.

Hogy alakult a lakosság szociá-
lis helyzete a foglalkoztatottság 
változásai miatt? 

Településünkön az idén szinte az 
összes üres ingatlan gazdára talált. 
Többnyire fiatalok vették birtokukba 
az ingatlanokat. Önkormányzatunk 
segíti az első lakáshoz jutókat, 
így már az idén is támogattunk 
hat beköltöző családot. Az intéz-
ményeinkre felújítási pályázatokat 
nyertünk, melyeknek megvalósítá-
sa folyamatosan zajlik. Vége felé 
közeledik a tornaterem és az óvoda 
energetikai felújítása, elkezdődött 
a minibölcsőde építése. Az iskola 
energetikai felújítását eltoltuk a 
következő tavaszi-nyári időszakra. 
A jövő évben így egy kompletten 
felújított nevelési központot tudunk 
átadni az ifjúságnak és a szüleiknek, 
ahol a bölcsődétől az óvodán át a 
8. osztályos képzésig egy helyen 
tudhatják biztonságban a gyerekeket. 
Fűszer a történetben, hogy a Magyar 
Falu Program keretében megújul az 
elkészült bölcsőde és óvoda udvara 
is. Az iskolai udvaron kényelmi kültéri 
bútorokat szeretnénk kialakítani az 
óraközi relaxációhoz. A mai kor köve-
telményeinek megfelelően a Wifi4U 
pályázat keretében megvalósított 
ingyenes internet csatlakozásokkal. 
A tavaszi időszakban home-office 
munkával egyszerűsítettük a dolgo-
zóink kialakult élethelyzeteit azoknál, 
akiknél iskoláskorú gyerekek vannak. 
Az óvodáskorú gyerekek szüleinek 
azzal segítettünk, hogy az óvodánk 
nem zárt be, hanem az előírásoknak 
megfelelően kislétszámú, elszepa-
rált csoportokban végig fogadta a 
gyerekeket. Községünkben többlet-
foglalkoztatási igény nem jelentke-
zett, de a rendelkezésre álló keretet 
kihasználjuk a közfoglalkoztatásban. 
Azzal szembesültünk, hogy nincs 
elég ember a zöldfelületek karban-
tartására, a településüzemeltetési 
feladatok ellátására. Jó hír, hogy az 
önkormányzat égisze alatt működő 
cég megkapta a volt BÉM helyén 
az ipari park kialakítására a forrást, 
így ott is megindulhat a rekultiváció. 
Sajnos ráfér már az igen elhanyagolt 
területre.

Változott-e a közbiztonság, mi-
lyen a kapcsolat a rendőrséggel, 
polgárőrökkel?
A polgárőrségünk létszáma igen kis 
léptékkel, de növekszik. A működé-

sünkhöz kaptunk egy járőrautót is. 
A rendőrséggel aktív a  kapcsolat. 
Nagyobb, jelentősebb bűncselekmé-
nyek elkerülik a területünket.

Milyen pályázati lehetőségekkel 
élnek és mik a várható eredmé-
nyek?
Mint említettem épületeink megújul-
nak. Eszközök bővítésre kaptunk 
forrásokat, elkezdődött a kerék-
párutunk közbeszerzési eljárása, 
melynek eredményeként Mis-
kolccal leszünk összeköttetésben 
Szirmabesenyővel közösen a 26-os 
út mentén.

Maradtak el rendezvények, ide-
genforgalmi események? 
Az idén februárban még meg tudtuk 
tartani a hagyományos Kiszebáb 
programunkat, nagyon pozitív 
véleményekkel a tarsolyunkban, de 
a továbbiakról le kellett mondanunk. 
Nem volt március 15-ei ünnepség, 
nem volt a Keresztúr Nevű Tele-
pülések Szövetségének Nemzet-
közi Találkozója sem. Az idén nem 
tartunk Falunapot sem. Egyedül a 
Trianoni Békediktátum  százéves 
évfordulójára tudtunk műsort ösz-
szeállítani az iskolánkkal közösen. Itt 
határkövet avattunk a Főterünk egy 
szegletében. Az éven a Sportegye-
sületünk meg tudta tartani az éves 
horgászversenyét a Vizsoly melletti 
tavon. Bízunk benne, hogy az őszi 
időszakban tudunk egy közösségi 
rendezvényt szervezni, mert lakosa-
ink már várják a lehetőséget.

Milyen a közösségi élet? Miként 
sikerült alkalmazkodni az óvodai-
iskolai változásokhoz?
A könyvtárba és a művelődési 
házunkba visszatért az élet. Volt 
már nagy esküvő is megtartva az 
idén. A sportolás a Főterünkre és 
a konditermünkre irányul. Versenyt 
hirdettünk a sportos életmód nép-
szerűsítésére is, melynek egyre több 
követője akad.

Hogy érzi magát polgármester-
ként, magánemberként?
Ez egy vállalt életforma 0-24-
ben, amelyhez a teljes családnak 
alkalmazkodni kellett. A 14 év alatt 
már elértük azt, hogy a magánélet 
és a munka összeegyeztethető 
teljesen. Örülök annak, ha az 
emberek boldogok egy megvalósult 
projekt kapcsán, vagy köszönetet 
kap a munkánk. Jó a csapatunk, 
szakmailag felkészült, és az egyedi 
eseményekre is van hajlandóság. Jó 
az emberekért dolgozni, de az éven 
kell bizonyos időközönként egy-egy 
hosszú hétvége, vagy pihentető hét, 
ami csak a családé. A tavasszal 
indulva elég nagy teher volt a jár-
ványhelyzetet kezelni, ami  minden 
kollégából kivette az energiát. A nyá-
ri időszakban beosztással mindenki 
eljutott pihenni. Nekem is sikerült 
egy teljes hét csak a családdal, ami 
feltölt a következő időszakra.

Az önkormányzati képviselőkkel 
és a civil szervezetekkel milyen az 
együttműködés?
Sajókeresztúron harmonikus a kap-
csolat a településért tenni akarókkal. 
A testület egy irányban húzza a 
szekeret, amit a szakértő szemek 
láthatnak is a települési fejlődési 
ütemben. Jó csapattal jó dolgozni 
és a nehéz munka sem tűnik igazán 
nehéznek. Az egyetértés megköny-
nyíti a településvezetői feladatok 
ellátását.

Ha egy év múlva tennénk fel 
ezeket a kérdéseket, mivel lenne 
elégedett?
Remélem már túl leszünk minden 
fontos fejlesztés nehezén, és jut idő 
a megvalósított fejlesztések eredmé-
nyeinek kihasználására is. Bizakodó 
vagyok, ez visz előre.  BGy

Jó csapattal jó dolgozni

Kollár Miklós, Sakókeresztúr polgár-
mestere  Fotó: MA
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