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- A Magyar Köztársaság idei
fél-maratoni futó országos baj-
noksága kapcsán olyan példaér-
tékû összefogás jött létre a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat, Sajószentpéter és
a verseny útvonalába esõ kiste-
lepülések között, ami arra ösz-

tönzött mindannyiunkat, hogy
egy gazdag programot szervez-
zünk a bajnokság köré, így ala-
kult ki a Pitypalatty-völgyi Na-
pok ötlete - mondta Daragó
Lászlóné, a Szervezõ Bizottság
elnöke, a B.-A.-Z. Megyei Testne-
velési és Sportintézet igazgatója.

A négynapos programsorozat
fõ attrakcióját a fél-maratoni fu-
tó országos bajnokság jelenti,
mely a pedagógusok bajnoksá-
ga, egyben pedig nyílt nemzet-
közi fél-maratoni verseny is. A
nemrégiben újjáalakult, dr.
Schulek Ágoston vezette Magyar

Atlétikai Szövetség (MASZ)
szakemberei segítik a házigaz-
dákat. A szövetség fõtitkára sze-
rint minden esetben sikeresek
voltak a vidéken megrendezett
sportversenyek, ezt remélik a
Pitypalatty-völgyi eseménytõl is,
amelyet jövõre hasonló gazdag
programmal szeretnének
ugyanitt megtartani.

Dr. Faragó Péter, Sajószent-
péter polgármestere felidézte a
sajtó munkatársainak a város
sportmúltját, melyet olyan sike-
res egyesület fémjelzett, mint a
Borsodi Bányász, ahonnan nem
csak megyei és országos, ha-
nem olimpiai bajnokok is kike-
rültek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Néhány nap múlva kez-
detét veszi egy, az Önkor-
mányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium
(ÖTM) által mintapro-
jektként kezelt esemény-
sorozat. Az elsõ alkalom-
mal életre hívott Pitypa-
latty-völgyi Napok kiváló
ötvözete a sportnak, a

kultúrának és a gasztro-
nómiának. A rendezvény-
sorozat ,,pezsgést” hoz-
hat, jelentõs mértékben
elõsegítheti a mikrotér-
ség országos ismertségét.
A többnapos programot
ismertetõ sajtótájékozta-
tón részt vett a Szent-
péteri Krónika is.
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- Mindegyik szervezetet támogatják,
amelyik kéri?

- Lehetõségeinkhez képest mindegyik-
nek igyekszünk segíteni, így az egyházak-
nak, az alapítványoknak, az egyesületek-
nek, a kisebbségi önkormányzatnak, a
sportegyesületeknek és az úgynevezett
költségvetési szerveknek is. A korábbi
években rossz gyakorlattá vált automatiz-
must viszont igyekszünk megszüntetni.

- Mondjon erre példát, polgármester úr.
- Az elmúlt idõszakban aránytalanul sok

pénzt kapott a sport, pedig már koránt
sincsenek olyan eredményei, és nem is
vonz olyan széles tömegeket, mint néhány
évtizeddel ezelõtt, amikor valóban megha-
tározó bázisa volt a megye sportéletének.

- Átcsoportosították a pénzt? Nem
volt ez népszerûtlen döntés?

- A lakosság körébõl hozzánk érkezett
visszajelzések azt bizonyítják, hogy helye-
sen döntöttünk, mert ma jobb helyen van-
nak a pénzek a polgárõrségnél, amelynek
tagjai rendkívül sokat tesznek a bûnmeg-
elõzés, a lakosság nyugalma érdekében;
de jelentõsen megemeltük a rendõrkapi-
tányság támogatását is, mert mindenki
egyetért a közbiztonság javításának szük-

ségességével. Ugyancsak többet kaptak az
egyházak, s itt kiemelném, hogy ezek az
összegek mûködési támogatások, tehát
nem szerepelnek benne azok az önkor-
mányzati összegek, amelyeket a templo-
mok felújítására, korszerûsítésére adtunk.
Az elõzõ ciklusban az akkori képviselõ-tes-
tület 10 millió forinttal járult hozzá a gö-
rög katolikus templom felújításához, most
pedig a római katolikus és a református
templom rendbetételének támogatására
készülünk. A református templomra pá-
lyázati formában igyekszünk jelentõs erõ-
forrásokat elõteremteni, a katolikust pe-
dig saját erõbõl oldanánk meg. Ezeket az
elképzeléseket a májusi testületi ülésen
kívánom elõterjeszteni.

- Nem marad meg bennem az a meg-
jegyzés, polgármester úr, hogy közis-
merten eléggé hûvös a szocialista-libe-
rális kormányzat viszonya az egyhá-
zakkal, Sajószentpéteren mégis a ki-
emelt feladatok között kezelik a támo-
gatásukat.

- Ezt szocialista polgármesterként és or-
szággyûlési képviselõként sem tekintem
politikai, aktuálpolitikai kérdésnek. Felfo-
gásom szerint a Sajószentpéteren találha-
tó templomok, a szó klasszikus értelmé-
ben is, közintézménynek tekinthetõk, hi-
szen a városban élõ polgárok életében
meghatározó jelentõségük van. A közössé-
gi lét fontos színterei, amelyhez az itt élõ
emberek ragaszkodnak. Ha ez így van,
márpedig így van, akkor ezt a kérdést nem
lehet a politikai hovatartozástól függõen
kezelni. A város vezetésének, és így a pol-
gármesternek is kötelessége a jól mûködõ
közösségek, mint például az egyházi kö-
zösségek színtereit óvni; mindamellett,
hogy ezek az épületek Sajószentpéter épí-
tészeti mûemlékei is egyben.

- Még egy gondolat erejéig visszatér-
nék a sporthoz. A legtöbb településen
bátran hozzányúltak a sportpénzekhez,
drasztikusan lefaragták a támogatáso-
kat, míg más helyütt a település az ere-
jén felül is költ a versenysportra. Önök
milyen megfontolásból csökkentették
az anyagi segítséget? Nem lázadt a dön-
tés ellen a város sportot szeretõ része?

- Tudok róla, hogy sok helyütt feszültség
forrása a versenysport, különösen a labda-
rúgás támogatása. Mint mondtam, Sajó-
szentpéteren elmaradtak a jó eredmé-
nyek, s így a közönség is a focimeccsekrõl.
Emiatt más, sikeresebb, s egyre népsze-
rûbb sportágak felé fordult az önkor-
mányzat. Tehát mi is támogatjuk a sport-
életet, de elsõsorban a diáksportot és az
egyre szebb eredményeket produkáló
sakkszakosztályt. A foci támogatásáról vi-
szont csak abban az esetben lehetne szó,
ha jelentkeznének olyan befektetõk, akik
részt vállalnának a költségekbõl. Akkor az
önkormányzat is megfontolná az anyagi
segítségnyújtást.

- Polgármester úr, köszönöm a be-
szélgetést.

Fónagy István

Legutóbbi ülésén az önkormányzat elfogadta a helyi civil szerveze-
tek támogatására született határozatot. A témával kapcsolatban kér-
deztük dr. Faragó Péter polgármestert. 

Civilek a városért,  a
város a civi lekért
Beszé lge tés  d r .  Fa ragó  Pé te r  po l-

Dr. Faragó Péter polgármester

TÁMOGATOTT ÖSSZEG

EGYHÁZAK (ezer forint)

Római Katolikus Egyház 
S.péter-Dusnokpuszta 500

Római Katolikus Egyház 
Sajószentpéter 500 

Sajószentpéteri Református 
Egyházközség, Nagytemplomi
gyülekezet 500 

Sajószentpéteri Református 
Egyházközség, Bányai gyülekezet 500 

Görög Katolikus Egyház 500

SPORTEGYESÜLETEK

Városi Diáksport Bizottság 600

Sajószentpéter Városi Sport 
Egyesület 2000

Sajószentpéteri KO Sport 
Egyesület 1000

SSASSE 800

A részletes táblázatot a 6. oldalon olvashatják.



3

I. évf. 2. szám

Az önkormányzat márciusi ülésén hozott
döntése értelmében, évek óta elõször lehe-
tõség nyílik arra, hogy jelentõsen javuljon
városunk egészségügyi ellátása. A Gyógyító
Megelõzõ Intézménynek (GYÓMI) biztosí-
tott fejlesztési lehetõségek részleteirõl dr.
Kacsándi Lászlót kérdeztük, aki háziorvos-
ként dolgozik és mellékállásban 2000 óta a
vezetõje a központnak.

Más kisvárosban is mûködik a
GYÓMI-hoz hasonló egészségügyi intéz-
mény?

Valamennyi település törekszik arra,
hogy magas színvonalon gondoskodjon az
ott élõk egészségügyi ellátásáról. Termé-
szetesen elsõsorban ez pénzkérdés, tehát
a miénkhez hasonló, komplexnek mond-
ható egészségügyi szolgáltatást nem
mindegyik kisvárosban tudnak nyújtani.
Mi kisebb szakrendeléseket mûködte-
tünk, és úgynevezett nem szakorvosi fel-
adatokat látunk el, amelyek révén heti 40
órában fizikoterápia, heti 15 órában pedig
gyógytorna vehetõ igénybe.

Miért elõnyös egy ilyen központ léte
a helyi lakosságnak?

Sok érv szól amellett, hogy egy városi
önkormányzat erõn felül is helyben igye-
kezzen megteremteni a magas színvonalú
egészségügyi ellátást. Nem csupán kényel-
mi szempontok miatt, hogy a betegeknek
ne kelljen szakorvosi és nem szakorvosi
ellátásért a szomszédos városok valamelyi-
kébe utazniuk. Természetesen ez a legfon-
tosabb, de az is lényeges, hogy a szolgálta-
tások folyamatos fejlesztésével itt helyben,
Sajószentpéteren is magas színvonalú
egészségügyi ellátás honosodjon meg. A
beruházásokat követõen legalább olyan jó
minõségû ellátást tudunk majd nyújtani,
mint bármelyik egészségügyi szolgáltató.

Milyen szakrendeléseket vehetnek
igénybe a betegek?

Már ma is fogadni tudjuk a gyógyulás-
ra vágyókat a belgyógyászati, az ideg-
gyógyászati, a nõgyógyászati, a szemésze-
ti, a reumatológiai és az ultrahang diag-
nosztikai szakrendeléseinken. Ezek a ke-
vés mûszerezettséget igénylõ, de a leg-
gyakrabban keresett orvosi szakágak.

Milyen a felszereltségük?
Az utóbbi három évben tudtunk fej-

leszteni, mert kaptunk egy korszerû, két

vizsgálófejes ultrahang készüléket és egy
nõgyógyászati kolposzkópot. Ez utóbbi
berendezést kiváló hatásfokkal lehet hasz-
nálni a nõgyógyászati rákszûréseknél. El-
maradt viszont a fizikoterápiás készülékek
korszerûsítése, ezért még ma is dolgo-
zunk olyan berendezéssel, amelyik már
húszéves is elmúlt. Ezek sem rossz gépek,
de sokkal kevesebbet tudnak, mint az
újabb fejlesztésû társaik. Ezért nagy öröm
számunkra, hogy most felújíthatjuk a gép-
parkot.

Milyen berendezések beszerzése sze-
repel az elképzelésekben?

A város önkormányzata a 2008-as
költségvetésében 3 millió forintot szava-
zott meg a géppark bõvítésére. Már dolgo-
zunk azon, keressük a legjobb megoldást,
hogy néhány héten belül megrendelhes-
sük azokat a nagyfrekvenciájú, fájdalom-
csillapító, keringést javító, izomlazító és
gyulladáscsökkentõ gépeket, amelyek ma
az egészségügyi piacon kapható legkor-
szerûbb eszközök közé tartoznak.

Hogyan juthatnak a kezelésekhez a
betegek?

A fizikoterápiás kezelések igénybevé-
telére a házi orvosoktól kaphatnak beuta-
lót, de a szakrendelésekrõl is hozzánk irá-
nyíthatják az embereket a szakorvos kollé-
gák. Mivel a kezelések több helyiségben
zajlanak, így egyszerre több páciens ellátá-
sára is lehetõség nyílik. Elõjegyzést vezet-
tünk be, ezért a minimálisra csökkenthetõ
a várakozási idõ.

Végezetül arra kérem, hogy tájékoz-
tassa olvasóinkat a város egészségügyének
legközelebbi terveirõl.

Sajószentpéteren köztudottan az átla-
gosnál is nagyobb a mozgásszervi betegsé-
gek aránya, mivel az itt élõ emberek a bá-
nyászatban, a vegyiparban és az üveggyár-

tásban végeztek évtizedekig nehéz fizikai
munkát. Ennek következtében sok a rá-
szoruló, a kezelésre, a gyógyulásra váró
ember, tehát a mostani fejlesztés nagyon
fontos eseménye lesz a városnak. Az elõbb
említett fizikoterápiás kezelések minõségi
színvonalának emelését is régóta tervez-
tük, de hiába mondjuk el minden héten a
vágyainkat, ha az önkormányzat nem úgy
áll ezekhez a dolgokhoz, mint a jelenlegi.
Nyolc év óta ez az elsõ komoly önkor-
mányzati lépés a város egészségügyi hely-
zetének javítására. Már a következõ évek
tennivalóin munkálkodunk. Nagyon sze-
retnénk nyerni azon a pályázaton, amely
lehetõvé tenné, hogy a két telephelyen
mûködõ rendelõintézet egy helyre kerül-
jön. Az önkormányzat erre 300 millió fo-
rintos pályázatot készít. Ha megvalósul az
elképzelésünk, akkor ez egy újabb fontos
állomás, amely az itt élõ emberek számára
hosszú távra biztosítja a korszerû egész-
ségügyi ellátást.

Köszönjük a tájékoztatást.

F. I.

Az önkormányzat márciusi ülé-
sén hozott döntése értelmében,
évek óta elõször lehetõség nyílik
arra, hogy jelentõsen javuljon vá-
rosunk egészségügyi ellátása. A
Gyógyító Megelõzõ Intézmény-

nek (GYÓMI) biztosított fejleszté-
si lehetõségek részleteirõl dr.
Kacsándi Lászlót kérdeztük, aki
háziorvosként dolgozik és mel-
lékállásban 2000 óta vezetõje a
központnak.

Javul az egészségügyi ellátás
Interjú dr. Kacsándi Lászlóval, a GYÓMI vezetõjével

Gyors! Olcsó!

Hatékony!

Hirdessen a  SajóTV képújságjában!
e-mail: sajotv@parisat.hu

Dr. Kacsándi László



(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester reményét fejezte ki,

hogy a fél-maratoni futóverseny nem
pusztán csak marketing szempontból lesz
jelentõs Sajószentpéter számára, hanem
hozzájárul a városi sportélet fejlõdéséhez,
ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy
anyagilag is támogatja a rendezvényt.

A szervezõkhöz elküldött levelében di-
csérte a kezdeményezést Elbert Gábor, az
ÖTM sport-szakállamtitkára is, aki többek
között azt írta: ,,Követendõ mintaprojekt-
nek tekintjük a Pitypalatty-völgyi Napokat,
ahol a sport a helyi és általános kultúra
szerves részeként jelenik meg… Kiemel-
kedõ értéket ad az a programnak, hogy
döntõen önerõbõl, saját eszközökkel mu-
tatkozik be a mikrorégió önmaga és tá-
gabb környezete elõtt.”

- Minden társadalom alapja a nevelés és
oktatás, ezen belül is a pedagógusokra he-
lyezõdik a hangsúly emelte ki Barta József,

technikai igazgató, a Hunyadi Mátyás Tag-
iskola pedagógusa.

- Amennyiben kollégáim jó példát mu-
tatnak, akkor sokkal könnyebb lesz a fel-
növekvõ ifjúságot a sportra, a rendszeres
testmozgásra nevelni. Tudomásom szerint
hazánkban elsõ alkalommal mi rendezzük
meg a Pedagógus Fél-maratoni Futó Or-

szágos Bajnokságot, mely kiváló alkalom
arra, hogy saját helytállásunkkal motivál-
juk tanítványainkat! Örömmel tölt el ben-
nünket. Megtiszteltetés, hogy ellátogat
hozzánk az egykori tájfutó világbajnok
Monspart Sarolta és itt lesz az országosan
ismert futó-meteorológus, Németh Lajos
is.

Már csak néhány nap választ
el bennünket a „legnemzetkö-
zibb” ünneptõl, a munkaválla-
lók szolidaritási napjától. A kö-
zelmúltban, március idusán
büszkén viseltük a tavaszi ka-
bátunkra gondosan felhelye-
zett kokárdánkat; pár nappal
késõbb megfelelõ precizitással
fogtunk hozzá a húsvéti sonka
szeleteléséhez - és most itt egy
újabb hosszú hétvége! 

Lesz, aki a több mint 600
éves hagyománynak megfele-
lõen májusfa-állítással kezdi a
napot, hogy szíve választottjá-
nak (alig) feltûnõ jelzést adva
emlékezzen meg errõl a szerel-
met, életörömöt, tavaszt is kö-
szöntõ napról. Olyan is akad,
ki az Unióhoz való csatlakozás
4. évfordulójára emeli majd
tószttal kísért poharát az ünne-
pi ebéd után. Páran közülük a
két világháború közötti kör-
nyékbeli bányászok titkos majá-
lisainak emlékét ápolva a kör-
nyezõ dombokra, erdõkbe tesz-
nek egy hosszabb kirándulást. 

De annyi bizonyos, hogy ta-
lálkozni fogunk! Hiszen ismét
egy kétnapos, mindenki szá-
mára élvezhetõ programsoro-
zattal várnak bennünket, sajó-
szentpéteri és környékbeli la-
kosokat.

A Mûvelõdési Ház tájéka áp-
rilis 30-án térzenétõl lesz han-
gos, mazsorett tánctól pedig
látványos, így várva a fáklyás
felvonulás induló állomásán a
résztvevõket. A kihagyhatatlan
fáklyás menet a Majális parkba
torkollik, ahol a sokak által
kedvelt Tóth Gabival és az
Irigy Hónaljmirigy együttessel
múlathatjuk az estét. E beme-
legítés után pedig egy minden
eddiginél hosszabbra és látvá-
nyosabbra tervezett tûzijáték-
ban és szabadtéri discóban
csúcsosodhat ki az éj. 

Másnap újult erõvel fél ti-
zenkettõkor kapcsolódhatunk
be a programba, melyet a szer-
vezõk úgy állítottak össze,
hogy belõle minden ínyenc
kedvére csemegézhessen.

Gyermekmûsor, nótaszó,
népdal és tánc, operett, köny-
nyûzene kavalkádjába humoros
és bûvészelemek keverednek,
illetve modern- és hastánc
pezsdíti majd fel a közönséget,
hogy kellõképpen ráhangolód-
hasson az est sztár elõadására,
Gáspár Laci koncertjére.

Engedjünk hát a csábítás-
nak, találkozzunk a programo-
kon!

PROGRAMOK
19:00 TÉRZENE - az Emõdi Fúvószenekar elõadásában  
19:30 FÁKLYÁS FELVONULÁS  /mazsorett tánc/

Helyszín: Majális park

20:00 TÓTH GABI megasztáros 
21:00 IRIGY HÓNALJMIRIGY együttes
21:45 TÛZIJÁTÉK 
22:00 SZABADTÉRI DISCO

MÁJUS 01.
Helyszín: Majális park

11:30 ESZMÉNYI VIKTÓRIA és HEILIG GÁBOR 
zenés gyermekmûsora

12:20 Mûvelõdési Ház NÉPDALKÖR-ének 
és a Tücsökmadár Néptánccsoport mûsora

12:35 Operett mûsor (Miskolci Nemzeti Színház)
13:40 Mûvelõdési Ház MAZSORETT CSOPORT

táncos produkciója
14:00 „KONYHA SHOW” humormûsor 
14:30 BÛVÉSZ SHOW Korzsényi Tibor elõadásában 
15:00 CAPPUCINO együttes mulatós mûsora 
6:00 DESPERADO együttes 
16:45 HASTÁNC produkció 
17:10 TARNAI KISS LÁSZLÓ 

magyarnóta-énekes mûsora 
18:20 HOMONYIK SÁNDOR elõadómûvész produkciója 
19:05 FLASH TÁNCSTÚDIÓ mûsora 
19:40 SANCI elõadó zenés, táncos produkciója 
20:30 GÁSPÁR LACI elõadómûvész mûsora 

ESÕ ESETÉN A RENDEZVÉNY A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 
KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

A TÛZIJÁTÉK ESÕNAPJA: MÁJUS 01. VAGY MÁJUS 04.
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Felpezsdül a Pitypalatty-völgy

Fáklyás felvonulás
és tûzijáték
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Milliós eszközvásárlás a Városgondnokságnál

Már az intézmény alapítá-
sakor (2007. július) megfogal-
mazódott az az igény, hogy az
elöregedett és igen költséges
javítású eszközeinket cserélni
szükséges. Szerencsénkre vá-
rosunk polgármestere is támo-
gatta elképzeléseinket, amely-
nek eredményeként a képvise-
lõ-testület márciusi ülésén 30
millió forintot szavazott meg a
Városgondnokság részére
nagyértékû eszközbeszerzésre.

Joggal vetõdhet fel a kér-
dés, hogy indokolt-e egyetlen
intézménynek ekkora nagysá-
gú fejlesztési forrást biztosíta-
ni akkor, amikor a település az
összes eszközberuházásra mind-
összesen 49 millió forintot
szán? Jómagam a munkatársa-
immal közösen azon a vélemé-
nyen voltunk, hogy ha a Város-
gondnoksággal szemben úgy a

városvezetés, mint a városla-
kók részérõl fokozott elvárás
fogalmazódik meg, akkor azt
csak korszerû, nagy teljesítmé-
nyû és hatékony munkagépek-
kel lehet teljesíteni.  

Alapvetõen két gép beszer-
zésérõl van szó. Egy úgyneve-
zett kotró-rakodógéprõl (1.
ábra), amely felépítésénél fog-
va alkalmas például különféle
keresztmetszetû árokásásra (a
csapadékvíz-elvezetõ rendsze-
reink karbantartásánál nélkü-
lözhetetlen), minden anyag
(föld, homok, sóder, építési
törmelék, stb.) rakodására. Ki-
egészítõ adapterekkel alkal-
massá tehetõ továbbá úttükör
készítésére, amire talán a leg-
nagyobb szüksége van telepü-
lésünknek az igen rossz álla-
potú útjaink (Fecskeszög, II-es
akna) miatt. 

Fontos tevékenységünk az
útpadkák javítása, aminél szin-
tén nélkülözhetetlen eszköz a
vásárolni kívánt erõgép. Egy
speciális kiegészítõvel (bontó-
kalapács) aszfalt- és betonbon-
tási munkák is végezhetõk ve-
le. Nem véletlen tehát, hogy a
legtöbb települési önkor-
mányzat törekvése egy ilyen
univerzális gép beszerzése.
(Csak zárójelben jegyzem
meg, hogy az esetlegesen mu-
tatkozó szabadkapacitás terhé-
re bérbe szándékozunk adni a
gépet a lakosságnak és a vállal-
kozói szférának egyaránt.) Az

említett  kotró-rakodógép azt
az MTZ 82-es, már 8 éves mun-
kagépet váltaná ki, amelyik ed-
dig 3500 üzemórát dolgozott,
és az évenkénti javítása na-
gyon sokba kerül az intéz-
ménynek.  

A másik megvásárolni
szánt eszköz egy tehergépko-
csi (2. ábra), ami maximum
4500 kg nettó teherbírású, ma-
gas felépítésû, korszerû mo-
torral szerelt, három oldalra
billenthetõ gépjármû. A fen-
tebb említett munkákat ezzel a
gépjármûvel gyorsan és na-
gyon jó minõségben el lehet
végezni. 

Üzembiztonságban, terhel-
hetõségben és a fajlagos üzem-
viteli költségekben lényegesen
jobb paraméterekkel rendel-
kezik, mint a jelenleg haszná-
latos IFA tehergépjármûvünk.
A vezetés biztonsága és a veze-
tõ komfortérzete össze sem
hasonlítható a máig használa-
tos több mint 110 ezer kilomé-
tert teljesített 14 éves matuzsá-
lemmel.

Mindkét gépre közbeszer-
zést kell kiírnunk, tehát az
ilyenkor szokásos törvényi el-
járást kötelezõ lefolytatnunk.
Reméljük azonban, hogy a bü-
rokrácia malmai most gyorsan
õrölnek majd, és a hõn óhaj-
tott gépek heteken belül a Vá-
rosgondnokság, és ezáltal a te-
lepülés szolgálatába állíthatók.  

Dudra József 

A Városgondnokság feladatai közé számos
olyan tevékenység tartozik, amelyek végzéséhez
a jelenleg használt eszközpark nem elegendõ. Rá-
adásul a meglévõ technikák – elsõsorban rakodó-
gépek és tehergépkocsik – mûszaki állapota oly-
annyira leromlott, hogy a biztonságos üzemvitel
még folyamatos javítással is csak nehezen bizto-
sítható. 



Elfogadta a testület a VI. sz. felnõtt házi-
orvosi körzet mûködtetésérõl szóló elõ-
terjesztést. Zárt ülésen döntöttek a képvi-
selõk az új háziorvosi körzet állásának be-
töltésérõl, amellyel a képviselõ-testület dr.
Béres Tamás szakorvost bízta meg. 

Módosításra került a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló rende-
let, amely elõírja, hogy „az aktív korú
rendszeres szociális segélyt kérelmezõ kö-
teles együttmûködni az önkormányzattal,
a Területi Szociális Központ Családsegítõ
Szolgálatával, a Városgondnoksággal, vala-
mint álláskeresési megállapodással ren-
delkezõ munkanélküli esetén az Észak-
Magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Kirendeltségével”, ezáltal növelve az
érintett társadalmi réteg munkaerõ piacra
történõ bekerülésének esélyét. 

Elfogadta a képviselõ-testület Sajó-
szentpéter Város településfejlesztési kon-
cepciójának kiegészítésérõl szóló elõter-
jesztést, melynek tárgyalása során jelen
volt Klein György, a Régió Kft. képviselõje.
Ezt követõen egyhangúlag fogadta el a tes-
tület a Településszerkezeti Terv, valamint a
Helyi Építési Szabályzat módosításáról
szóló elõterjesztéseket. 

Hozzájárult a képviselõ-testület a 26.
számú fõút négynyomosítása érdekében a
Sajószentpéter 056 hrsz-ú út megszünte-
téséhez. 

A Sajószentpéteri Központi Általános Is-
kola nevelõ-oktató munkájához szükséges
feltételek biztosításáról szóló elõterjesztés
kapcsán döntés született arról, hogy a
képviselõ-testület a fakultációs órákkal
bõvített feladatellátáshoz a 2008/2009-es
tanévben 47,5; a 2009/2010-es tanévben
61; a 2010/2011-es tanévben pedig 66
többletóra fedezetét biztosítja az intéz-
mény költségvetésében. 

17 egyhangú szavazattal támogatta a tes-
tület azt a határozati javaslatot, melyben
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
megtegye a szükséges lépéseket a Móra
Ferenc Tagiskolában mûködõ szegregált
tanulócsoport 2008/2009-es tanévtõl más
településen történõ oktatása érdekében.
A döntés indoka azt volt, hogy jövõre egy
(összevont 7-8. osztályos) csoportba
mindössze 5 tanuló járna (ebbõl 3
sajószentpéteri, 2 alacskai diák). 

A várható beiratkozók számát (141 fõ)
figyelembe véve a képviselõ-testület 6 elsõ
osztály indítását engedélyezte a
2008/2009-es tanévben a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolában. 

Sajószentpéter Város Képviselõ-testüle-
te az intézmények részére nagyértékû esz-
közbeszerzésre 49.000 e Ft forrást biztosí-
tott. (Ebbõl az összegbõl 30.000 e Ft-ot  a
Városgondnokság használhat fel két gép
vásárlására.)  

A város 2008. évi költségvetésében biz-
tosított támogatási keret felosztásáról is
döntött a testület. A megítélt támogatási
összeget külön táblázatban közöljük. 

6
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A képviselõ-testületi ülésrõl jelentjük

Támogatott civil szervezetek

Sajószentpéter Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te 2008. március 20-án tartotta
munkaterv szerinti ülését, me-
lyen az alábbi kérdésekben ho-
zott döntést.  

Tisztelt Olvasóink, 
a Szentpéteri Krónika szerkesztõsége

várja az újsággal kapcsolatos
észrevételeiket és javaslataikat.

A Sajószentpéter közéletével kapcso-
latos, közlésre szánt írásaikat és
fotóikat várjuk a következõ címre
szentpeterikronika@citromail.hu.
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Bemutatjuk az új háziorvost

- Elõször is gratulálok háziorvosi megbí-
zatásához, és kérem, röviden mutatkoz-
zon be az olvasóknak.

- Dr. Béres Tamás vagyok, 1965-ben szü-
lettem, Miskolcon élek feleségemmel és
két gyermekemmel.

- Hogyan értesült a sajószentpéteri lehe-
tõségrõl?

- Egy háziorvosi továbbképzésen hallot-
tam arról, hogy Sajószentpéteren már a
közeljövõben új körzet kialakítását terve-
zik. Átgondoltam a lehetõséget, megbe-
széltem a családommal és ezek után je-
lentkeztem az állásra.

- Hol végezte a tanulmányait?
- Az általános orvosi diplomámat 1990-ben

szereztem a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen, majd az elmúlt években szülész-
nõgyógyász, honvédorvosi-katasztrófaorvosi
és háziorvosi szakvizsgát tettem. 

- Eddig hol dolgozott?
- Jelenleg vezetõ orvosa vagyok a közis-

mert miskolci „Spider” Speciális Felderítõ
és Mentõcsoportnak, valamint Ózdon dol-
gozom a General Electric nevû cégnél fog-
lalkozás-egészségügyi orvosként. Vállal-
tam munkát szülész-nõgyógyászként a

szikszói kórházban, és voltam háziorvos
Kazincbarcikán, valamint Angliában is. 

- Említette, hogy orvosként dolgozott a
„Spider” Mentõcsoportnál. Merre járt kül-
földi bevetéseken és milyen munkát kel-
lett ott végeznie?

- Jártam Kolumbiában, Törökországban,
Salvadorban és Algériában. Ezekben a
földrengés sújtotta országokban a kollégá-
immal embereket mentettünk, de gyógyí-
tottam is, attól függõen, hogy a helyzet
mit kívánt meg és a helyi irányítók mit kér-
tek tõlünk. Ott voltam 2004-ben Sri Lan-
kán, ahol a szökõár következtében a baj-
bajutott embereken próbáltunk meg segí-
teni. Sok esetben nem csak orvosként mû-
ködtem közre, hanem egyéb ügyek intézé-
se, az akciók megszervezése is a feladata-
im közé tartozott. Például én intéztem,
hogy a repülõgépre egyáltalán felenged-
jék a mentõkutyákat. A helyszínen magam
is részt vettem a romok eltakarításában,
valamint tolmácsi feladatokat is elláttam a
helyi lakosok és a kiérkezõ mentõalakula-
tok között. 

- Úgy tudom, hogy szakmai elõadásokat
is szokott tartani.

- Igen, így van. Elsõsorban a mentési
munkáimmal kapcsolatban kérnek fel a
megszerzett tapasztalataim megosztására.
Így például tartottam a témában már elõ-
adást Gödöllõn egy NATO-s katasztrófavé-
delmi konferencián, de Kárpátalján is az
ázsiai cunamiról, szökõárról. 

- Ennyi munka és elfoglaltság mellett jut
egyáltalán ideje kikapcsolódásra?

- Szabadidõm valóban nincs sok, de na-
gyon szeretem a természetjárást, a kerék-
pározást, valamint a siklóernyõzést. Már
Sajószentpéter felett is elrepültem több-
ször hétvégenként.

- Mikor tudja elkezdeni a praktizálást?
- Ha minden jól megy, akkor a napok-

ban sikerül minden formaságot elintézni,
az ÁNTSZ- és a MEP-engedélyeket besze-
rezni. Így reményeim szerint júniusban
már el tudom kezdeni munkámat a Gyó-
gyító Megelõzõ Intézményben.

- Köszönöm a beszélgetést és jó munkát
kívánok Sajószentpéteren.

Sólyom Sándor

A Pécsi Sándor Tagiskola tizenhét éve
fogadja a megyei szintû Zrínyi Ilona-mate-
matikaversenyre érkezõ tanulókat. Idén
február végén került sor erre a rangos ese-
ményre, ahol közel 170 tanuló mérte ösz-
sze szaktárgyi tudását. 

A logikai készséget mérõ feladatsort
nyolc tanteremben írták a résztvevõk. A
szervezõk és iskolánk nevelõi nagy gon-
dot fordítottak a megmérettetés tisztasá-
gára, és biztosították a csendet, a nyugal-
mat a versenyzõknek. Amíg a diákok dol-
goztak, addig a kísérõ nevelõket, a meghí-
vott vendégeket és az érdeklõdõket
szendvics, üdítõ, kávé várta. 

A vetélkedés lebonyolításához több
szponzor is segítséget nyújtott, bizonyítva
ezzel is, amit Sándor Pál egyik filmjében
fogalmazott meg: „Egyedül nem megy”.
Köszönjük nekik az önzetlen támogatást!
A végeredményt március elején ünnepé-
lyes keretek között hirdették ki. A reáltár-
gyak nimbusza talán mégsem csorbult

annyit, mint amit manapság hallani lehet
róla, bizonyítja ezt a Curie nevét viselõ ké-
mia-, környezetvédelem- és matematika-
verseny is. Ezekre a megmérettetésekre
szintén iskolánkban került sor februárban
és márciusban. Örömteli számunkra nem-
csak az, hogy ennek a rangos eseménynek
szintén tagiskolánk adott otthont, hanem
az is, hogy kiváló helyezéseket szereztek
tanulóink.

A kémiaverseny legjobbja a 8. osztályos
Szoták Dóra lett, a 2. helyezést Major Dá-
vid 7. osztályos tanuló érte el, a szintén 7.
osztályos Kriston Péter pedig a képzelet-
beli dobogó harmadik helyére állhatott.
Környezetvédelembõl csapatban 5. osztá-
lyos diákjaink szerezték meg az elsõ he-
lyet, és ugyancsak a csapatok versenyében
lettek ezüstérmesek a 7. osztályosaink. 

Arra külön büszkék vagyunk, hogy min-
den évben képviselik tagiskolánkból me-
gyénket az országos döntõn, Szolnokon.

Sajószentpéter képviselõ-testü-
lete a 2008. márciusi ülésén dön-
tött arról, hogy egy újabb házior-
vosi körzetet alakít ki a már meg-
lévõk mellé, és dr. Béres Tamást
bízza meg a teendõk ellátásával.
Városunk új orvosával beszélgetett
munkatársunk.

Sikerek a tanulmányi
versenyeken

Dr. Béres Tamás 
háziorvoshoz 

tartozó 
utcák listája

Aranyesõ u. Árpád u.
Bartók B. u. Batthyány u.
Dankó P. u. Eperjesi u.
Erkel F. u. Fecske u.
Ibolya u. Jókai u.
Kálvin tér Katona J. u.
Kazinczy u. Kökény u.
Lévay u. Petõfi u.
Rezeda u. Thököly u.

Tulipán u.

Dr. Béres Tamás
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A Garabonciás Mûvészeti Is-
kola és a Móra Ferenc Tagisko-
la már 6. éve rendezi meg a
színjátszósok találkozóját már-
cius végén, a színházi világnap
közelében. 

A Mûvelõdési Ház Sajó-
szentpéteren ideális helyszín,
hiszen színházi miliõt teremt a
gyerekeknek, akik próbáikat
legtöbbször osztálytermekben
tartják. A színpad varázsa azon-
ban itt megérinti õket, másféle
elõadásmódot sugall nekik,

mint a nézõk nélküli tanter-
mek világa. A játék kiteljesed-
het.

Addig, ameddig vannak még
szerepelni, játszani vágyó gye-
rekek, érdemes ezeket az ösz-
szejöveteleket megrendezni.
Ilyenkor lehetõség nyílik a ta-
lálkozásra, az ismerkedésre, a
tapasztalatgyûjtésre, az egy-
mástól való tanulásra. Így volt
ez most is. A színpad a közel
60 gyermeknek megadta a kö-
zös játék feszültségoldó, kap-

csolatteremtõ örömét. A
Szeszák Szilvia, drámapedagó-
gus vezette „bemelegítés” után
mûhelymunkák következtek.

A sajószentpéteri garabonci-
ások, a Móra Tagiskola diákjai
Sándor Károlyné vezetésével
nehéz feladatra vállalkoztak.
Egy életképet mutattak be, egy
mindennapi élet eseményét,
történetesen egy színjátszó
foglalkozást ábrázolva. A rög-
tönzésre, a társak reakciójára
épülõ játékban, melynek nem
volt rögzített szövegkönyve,
mindenki saját magát adhatta. 

Ez a találkozó igazán jó alka-
lom volt a gyakorlásra, hiszen
a csoport a Weöres Sándor
Színjátszó Fesztiválra készül,
ahol minõsítést kíván szerezni.

Ezen a fesztiválon a mórás
gyerekeket már 2 bronz, 2
ezüst és egy arany minõsítéssel
is jutalmazták az évek során. Ta-
náruk, Sándor Károlyné pedig
rendezõi díjat kapott két éve.

Évek óta szerepel itt,
Sajószentpéteren a szuhakállói
Mesevarázs színjátszó csoport.
Most nem kész darabbal jöt-
tek, egy olvasópróbát tartottak

dr. Herczegné Ruszkai Edit ta-
nárnõ vezetésével.

A Szinyei Színjátszókör
Szirmabesenyõbõl szintén ké-
szül a Weöres Sándor Színját-
szó Fesztiválra, így ezt a fellé-
pést fõpróbának szánták. Ez a
csoport is visszatérõ vendég,
Kertész Ágnes vezényli õket.

A bemutatók után a jelen lé-
võ drámapedagógusok a gye-
rekekkel együtt elemezték a lá-
tottakat, és a tanulságokat le-
vonva néhány jelenetet több-
ször is elpróbáltak, a legjobb,
legkifejezõbb megoldásokat
keresve.

A színjátszó találkozót a ga-
rabonciás - mórás grafikások
munkáiból rendezett kiállítás
színesítette, amit mûvésztaná-
ruk, Dunai Beáta nyitott meg.
A tárlat még néhány napig
megtekinthetõ az intézmény-
ben. A Móra Tagiskolában mû-
ködik a Garabonciás Mûvésze-
ti Iskola szintetizátor tanszaka
is. Bánvölgyiné Hortobágyi
Hajnalka tanárnõ tanítványai a
színjátszósokat szép és ismert
dallamokkal szórakoztatták.

Jól sikerült nap volt! A gyere-
kek nagyon élvezték a közös
munkát, a tanáraik pedig végre
„szakmázhattak”.

Sándor Károlyné

Pécsi Sándor sokáig él, hiszen
nem múlik el év, hogy ne idézné
fel emlékét a hálás utókor.

Minden település büszke le-
het a nagyjaira, szülötteire. Pé-
csi Sándor Sajószentpéteren
született 1922-ben. Hogy ezt
minden péteri polgár tudja-e,
az nem biztos, ám települé-
sünkön van egy tagiskola,
amely nem csak a
nevét viseli, ha-
nem ápolja szelle-
miségét, és az év
egyik napját a
nagy színész emlé-
kének szenteli. 

Idén márciusban tartottuk
meg iskolánkban a Pécsi-na-
pot. Igaz, kissé borongós volt
az idõ, de a mûsorszámok, a
programok gondoskodtak ar-
ról, hogy vidámság töltse meg
a lelkeket. Reggel nyolc órakor
iskolánk aulájában, a színész
dombormûve elõtt egy a színé-

szetet, a színházat idézõ ked-
ves mûsorra került sor, majd a
megemlékezés virágait helyez-
ték el az osztályok és a diákön-
kormányzat képviselõi az em-
lékhelyen. 

A meghitt pillanatok után át-
vonultunk a Mûvelõdési Köz-
pontba, ahol a Pécsi Sándor
Guruló Színház nívós elõadá-

sában a Padlás címû
musicalt láthatták
tanulóink. A siker
óriási volt, az elõ-
adás végén perce-
kig zúgott a taps.
Úgy véljük, ilyen

színvonalú elõadás, amely eny-
nyire lekötötte volna tanulóin-
kat, már régen volt iskolánk
életében. 

A nap eseményei délután a
szaktárgyi versenyekkel folyta-
tódtak. A rövid köszöntõ és mû-
sor után angol szépkiejtési, né-
met nyelvi, alsós „Irodalomba-

rát” és felsõs színháztörténeti ve-
télkedõkre került sor. A szülõk
gondoskodtak a süteményekrõl,
iskolánk alapítványa a vendéglá-
tásról és az értékes jutalmakról.
A Pécsi-emlékszoba minden ér-
deklõdõ elõtt nyitva állt. 

Nagy örömmel láttuk, hogy
eseményünket megtisztelték

jelenlétükkel a város vezetõi,
valamint minden tagiskola
képviseltette magát a rendez-
vényen. Reméljük, hogy a ne-
velõknek, a diákoknak és a
meghívott vendégeknek is
olyan élményekben gazdag
délutánt szereztünk, amely
emlékezetes marad számukra.

Pécsi Sándorra emlékeztek

Színjátszók találkozója

„Meddig él a
színész?…
Ameddig 

emlékeznek rá!”
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Az iskola hetvenedik évfordulójá-
nak alkalmából szeretnék mesélni
kisdiákkori élményeimrõl, melyek
idekötnek.

A múltbeli emlékek felidézésekor
elõször õ jutott eszembe, õ, az udvar
sarkában álló, jóságos, bölcs, öreg
fa.  Ez volt az elsõ az iskolában, ami-
hez kezdettõl fogva õszinte szeretet-
tel és csodálattal viszonyultam. Ér-
des kérgéhez simultam, és szelíden
zizegõ, mélyzöld lombjának árnyé-
kából kissé megszeppenve, bizalmat-
lanul szemléltem a félénk kisgyerek
számára oly fenyegetõ nagyvilágot:
a gyerekzsivajtól han-
gos, hatalmas iskolaud-
vart. 

A következõ napok-
ban, hetekben, a kicsi,
barátságos osztálytermet is nagyon
megszerettem- a falon lógó vidám,
színes képeivel, kedves díszeivel, az
ablakpárkányon lakó virágaival és
az elsõ tanító nénimmel. Õ volt az,
aki igazi biztonságot nyújtott az is-
kolának nevezett, végtelennek tûnõ
folyosórendszerben, melyben sokáig
csak azt az egyetlenegy termet ismer-
tem belülrõl. 

A kötött napirenddel már nehezeb-
ben barátkoztam meg, mert ez új
helyzet volt számomra. Leginkább az
a szabály keserített el, hogy órán
nem volt szabad sutyorogni, pedig
ha a tanító néni valami érdekeset

mondott, annyira szívesen megosz-
tottam volna a kis padtársammal az
õszinte ámulatomat és csodálkozá-
somat! Viszont amikor eljött a szü-
net, s végre szabad volt a beszélge-
tés, no meg a játék, még a mosdóba
vagy a folyosóra is alig mertem ki-
menni, mert mindig nagyon izgul-
tam, hogy becsengetés elõtt nem érek
vissza, és fekete pontot kapok, ami
akkoriban a létezõ legszörnyûbb do-
log volt, amit csak el tudtam képzel-
ni. De az udvari nagyszünet az egé-
szen más volt! Az volt ugyanis a nap
fénypontja, az igazi boldogság, mert

végre láthattam az elsõ barátomat,
az öreg nyárfát, „akit” a szomorkás
októberbe hajló délelõttök valame-
lyikén már kis játszópajtásaimnak is
bemutattam. Így már együtt építettük
a csupasz, fázós ágai alatt a jó, por-
hanyós, késõ novemberi hóból az év
elsõ hóemberét. 

A csípõs tél után lassan ismét élet-
re kelt a természet, majd hamarosan
elérkezett a lélegzetelállítóan nagy-
szerû, nagybetûs nyári szünet, azu-
tán pedig újra megszínesedtek a fa-
levelek, és a búcsúzó nyár nyomán
belopódzott az aranysárga õsz.
Gyorsan telt az idõ: õszre õsz, évre

év- szinte észrevétlenül suhant el az
a nyolc esztendõ az iskola oly igen
szeretett, ódon falai közt.

Ez a rövid kis történet rajtam kívül
még több száz, sõt azt hiszem, egyál-
talán nem túlzok, ha azt mondom,
hogy több ezer gyermek története is
egyben, akik az elmúlt hét évtized-
ben félénk és megilletõdött kis csöpp-
ségként érkeztek ide, a nagybetûs
élet kis elõszobájába. Itt szárnyakat
kaptak, hitet, megbecsülést, bizta-
tást; és az itt szerzett tudással, mûvé-
szetszeretettel, erkölcsi értékrenddel
gondosan megpakolt batyujukkal

magabiztosan folytat-
hatták tovább útjukat
a sok kalandot és cso-
dát, de egyben számta-
lan veszélyt és kihívást

is rejtõ ösvényen: az Élet kacskarin-
gós útján. 

Visszatekintve az eltöltött éveimre,
és belepillantva a saját, képzeletbeli
vándortarisznyámba, mely az itteni
gondoskodó és lelkiismeretes kezek-
nek köszönhetõen bõven meg van
tömve irodalom- és zeneszeretettel,
az idegen nyelvek iránti érdeklõdés-
sel; csak annyit tudok mondani: szív-
bõl kívánom, hogy ez az iskola, az el-
sõ nagy álmok kicsiny bölcsõje még
nagyon-nagyon sok tehetséges, gaz-
dag szívû és boldog fiatalt engedjen
ki védelmezõ szárnyai alól. 

Csótó Luca

Hetvenéves a Kossuth Iskola
Lapunk elõzõ száma bõséges terjedelemben foglalkozott a fennállásának 70. évfordulóját ünneplõ Kossuth Lajos Iskolá-

val. Mint akkor írtuk, terjedelmi okok miatt nem állt módunkban az ünnepségsorozat valamennyi felemelõ pillanatát meg-
osztani Tisztelt Olvasóinkkal, ezért - mint ígértük - most néhány cikk erejéig visszatérünk az eseményre. Megszólaltatjuk
Piroska nénit, a legidõsebb „tanulót” és közzétesszük Csótó Luca szívmelengetõ visszaemlékezését volt iskolájáról.

Valószínûleg nagyon kevés család él
Sajószentpéteren, amely olyan régóta és
annyi szállal kötõdik a Kossuth Iskolához,
mint Piroska nénié. Konyha Piroska
ugyanis hatévesen ott volt az intézmény
születésénél. A Berentén élõ lánykát 1938-
ban íratták be az iskolába, hogy aztán ott
járja ki a négy osztályt, majd az 1942-ben
indult polgárit is.

Elvégezte a gyors- és gépíró iskolát, s a
helyi bányaüzemnél helyezkedett el.  A vá-
ros tõszomszédságában szervezõdött Köz-
ponti Szénosztályozó és Gépjavító Üzem-
nél, ismertebb nevén a KOSZGÜ-nél pedig
csoportvezetõként dolgozott hosszú évekig.

Bori Sándorné, Piroska néni – nem ne-
héz kiszámolni – ma már 76 éves, s mint
mondja, beíratása óta rendszeresen visz-
szajár a Kossuthba. Itt végzett a lánya is,
dr. Zsíros Sándorné, aki most pedagógus-
ként tevékenykedik az intézményben, s
idejárt az unokája, aki ma már Budapes-
ten dolgozik. 

Amikor az iskolával kapcsolatos leg-
szebb emlékérõl kérdezem, azonnal az
elsõ tanító nénijének, Bocsi Gabriellának
a nevét említi, akinek a szavai, mozdulatai
– mint mondja – még hetvenhat évesen is
élesen élnek Piroska néni emlékezetében.

Kossuthos generáció

Mese az iskolámról
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Események 
a Lévay József 
Tagiskolában 

A Lévay József Tagiskola is gazdag
programmal várta márciusban és április-
ban tanulóit, valamint az érdeklõdõ szü-
lõket. A múlt hónap végén például ját-
szóházzal és játékos vetélkedõkkel kö-
szöntötték a húsvétot. A jó kedvvel elké-
szített díszek gondoskodtak arról, hogy
a gyerekek vidáman készülõdhettek a ta-
vaszra.

Április elején a felsõs tanulók sikere-
sen szerepeltek a Kazincbarcikán meg-
rendezett roma Ki mit tud?-on, majd a
hónap közepén a Bõcsön tartott Miénk
a színpad rendezvényen mutatták be
programjukat tizenöt tánccsoporttal
együtt.

A következõ izgalmas eseményre ápri-
lis közepén került sor, amikor az iskola
öt felsõ osztályos csapata versengett egy-
mással a bûnmegelõzési vetélkedõn,
amelyet Rémiás András szervezett. A já-
tékos formájú kérdések a mindennapi
életünk több égetõ problémájára mutat-
tak rá, mint például az emberi kapcsola-
tok fontossága, a mentális betegségek
tünetei és hatásai, valamint a drogok
használatának következményei.
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A hirdetések tartalmáért a kiadó fele-
lõsséget nem vállal! A lapban megjelenõ
cikkek, képek bármilyen formában tör-
ténõ felhasználása a kiadó írásos enge-
délyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat
nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.  

Húsvéti játszóház volt a sajószentpéteri
városi könyvtárban. Ma már egy könyvtár
nem csak könyvkölcsönzéssel foglalko-
zik, hanem igyekszik több lábon állni. Így
van ezzel a sajószentpéteri Lévay József
Városi Könyvtár is. 

Újabb és újabb szolgáltatásokat vezet-
tek be az elmúlt évek alatt: fénymásolás,
fax, internet, folyóirat-kölcsönzés, spirá-
lozás. Mindezek mellett különbözõ ren-
dezvények életre hívásával igyekeznek
minél színesebbé tenni a könyvtár életét,
tevékenységét: író-olvasótalálkozókat, ve-

télkedõket, könyvtári órákat, kiállításo-
kat, játszóházi foglalkozásokat szervez-
nek az egyre nagyobb számú érdeklõdõk-
nek. 

Ilyen játszóházi alkotómunka folyt az
intézményben legutóbb is, amikor húsvé-
ti kosár készítésére, hímes tojás festésére
várták a könyvtárosok a helybéli gyereke-
ket és szüleiket. Közel harminc gyermek
és felnõtt vett részt a foglalkozáson és töl-
tötte el szabadidejét szombat délelõtt a
könyvtárban.

Sólyom Sándor

Húsvéti játszóház a könyvtárban

Szomorúan emlékszem vissza a múltamra

Nem is értem, hogy tévedtem arra a rossz

útra

Mely mély sötét veremhez kanyarodott

S ott egyedül síró szemmel magamra hagy-

ott.

Elmesélem Neked, de jól figyeld meg

Ilyen soha ne történjen Veled.

Mindig is nagy szerelemre vágytam

Madarat is fogtam volna mikor megtaláltam

Álltam az utcán s lábamba ólmot öntöttek

Mikor Magda elõttem magas sarkúban lép-

kedett.

Õ okos volt, kedves és oly szép

Órahosszan néztem zöldeskék szemét

Így néztem akkor is mikor azt mondta:

Szülõanyja s apja tõlem eltiltotta.

Mert szülei gonoszok voltak s álnokok

Nem tudták, hogy a mi szerelmünk konok

S hiába az ellenkezés, többé nem aludt

nálam

S némán sírtam mikor más fiúval láttam.

Nem tudtam, hogy verjem ki Magdit a fejem-

bõl

Megkérdeztem barátomat, Tomit e dolog

felõl

-Hát barátom ennek nincsen más módja

Menj el szórakozni mondjuk a discóba!

Összeismerkedsz más lányokkal ottan

S Magdi emléke szívedbõl kipattan

Megfogadtam tanácsát s elmentem

De barátnõ helyett „barátokra” leltem.

Tibi és Józsi menõk voltak s lazák

Elszívtak egy óra alatt sok szál cigarettát.

Sört ittak s bort pálinkával

S nekem is mondták: Igyak egy pohárral.

Felejteni akartam így hát elfogadtam

Cigarettát szívtam legalább két dobozzal

Ekkor Tibi hozzám hajolt s a fülembe súgta:

Nem lenne buli a buli, ha drog nálam ne

volna.

S mikor tágra nyílt szemmel néztem rá

Elmesélte nekem e szernek fogalmát

Ráálltam s bementünk a mellékhelységbe

Sok kicsi zacskó volt Tibinek zsebébe.

Mire az este a vége felé közeledett

A zacskó nagy része eltûnedezett

Émelyítõ érzés volt s mikor hazaértem

Egész éjjel csak feküdtem ébren.

De másnap hiába mentem abba a discóba

Eltûntek s én majd meghaltam kínomban

Összeszedtem minden pénzem, s a szûk utcába

mentem

S ott a pénzérméket anyagra költöttem.

Nem kell elmesélnem hogy szoktam rá erre

De pár hét múlva szüleim aggódva néztek sze-

membe

S mikor rákérdeztek miért vagyok oly kába

Elszédültem s beleestem apám nagy karjá-

ba.

A Pécsi Tagiskola 6. osztályos diákja, Nagy Zsófia verse különdíjat kapott
a Drogmentes Magyarországért Költészeti Versenyen. A versenyt az
Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom írta ki. 
Szeretnénk, ha Zsófia  szép sorai a Költészet Napja alkalmából megjelen-
ne a Szentpéteri Krónikában - írta nekünk Vesterné Orbán Szilvia  és
Paróczainé Kmeczkó Ildikó. Kérésüknek szerkesztõségünk készséggel
eleget tett. Mi is gratulálunk Nagy Zsófiának!

KÜLÖNDÍJ A KÖLTÉSZETI VERSENYEN

Ne drogozz!
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