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Köszöntötték a pedagógusokat
Június elsõ vasárnapján virágba borul az ország: piciny ovisok, szégyenlõs iskolások és tébláboló kamaszok, figyelmes és hálás szülõk, a sok odaadással végzett
munkát méltányoló hivatalok köszöntik a pedagógusokat, legalább egy szál virággal. Így van ez, több mint ötven éve hazánkban is, megszépítve a nyár elejét, méltóan lezárva az iskolai évet, s egy fõhajtással elismerve a jövõ nemzedékének nevelésével és oktatásával foglalkozók hivatását. Meghitt pillanatok ezek. Fontos pillanatok ezek.
Sajószentpéter város képviselõ-testülete május 30-án a Mûvelõdési és Sportközpont színháztermében megtartott ünnepi
üléssel tisztelgett a város valamennyi pedagógusa és az oktatásban dolgozó munkatársak
elõtt. Elsõként õket köszöntötte
dr. Faragó Péter polgármester,
majd üdvözölte dr. Péter Andrást,
a város díszpolgárát, Bodolai
Zoltánt, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógus Szakszervezet elnökét, a
Miértünk Sajószentpéterért Alapítvány kuratóriumának megjelent tagjait és a város intézményeinek vezetõit. Ezt követõen ismertette azt a határozatot, amely kimondja, hogy a képviselõ-testület megalapította Sajószentpéter
Város Pedagógiai Díját.
A város képviselõ-testülete a
kuratórium javaslatának figyelem-

bevételével hozta meg döntését,
amelynek értelmében kiemelkedõ szakmai felkészültsége és
magas színvonalú nevelõ, oktató munkája elismeréseként 2008ban Spitzmüller Miklósné óvodapedagógus és dr. Zsíros Sándorné pedagógus vehette át a díjat,
az ezzel együtt járó aranygyûrût,
a nettó 100 ezer forint jutalmat,
valamint az oklevelet.
Országos szintû elismerések is
jelezték a sajószentpéteri pedagógusok kiváló tevékenységét. A
Magyar Köztársaság oktatási és
kulturális minisztere kitüntetésben részesítette Demjén Béláné
óvodapedagógust és Barta József
tanárt, akiknek kiemelkedõ színvonalú pályájuk elismeréseként
Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést adományozott, az
intézményvezetõk pedig a kitün-

A gyerekek mûsorral köszöntötték pedagógusaikat.

tetetteket bruttó százezer forint
jutalomban részesítették. A miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Gula Józsefnének, Kretz Ferencnének és Nyíri Zoltánnénak.
A Pedagógusok Szakszervezete
a magyar közoktatásért, valamint
a szakszervezeti tagság érdekében
végzett lelkiismeretes és eredményes munkájuk elismeréseként
Eötvös József-emlékérem bronz
fokozat kitüntetésben részesítette Üveges Andrásnét, arany fokozat kitüntetésben pedig Kretz
Ferencné pedagógusokat.
Ezt követõen dr. Faragó Péter
polgármester mondott ünnepi
beszédet, aki kiemelte, hogy a
szaktudás mellett megértésre,
bölcsességre éppúgy szüksége
van a pedagógusoknak, mint kitartásra, türelemre és sok-sok jóindulatra. Csak azok tudnak
megmaradni és jó teljesítményt
nyújtani ezen a kihívásokkal és
nehézségekkel teli pályán, akik
elhivatottságot éreznek munkájuk iránt.
Rendkívül figyelmesek voltak
az ünnepség szervezõi, mert valamennyi kitüntetett pedagógus
az elismerõ szavak, az oklevél és
a virágcsokor mellé megható
köszöntõ mûsort kapott tanítványaitól és kollégáitól. Az ünnepséget követõen a város polgármestere fogadásra invitálta a
résztvevõket, akiknek a Miskolc
Dixieland Band adott közel
egyórás mûsort.
F.I.

Dr. Zsíros Sándorné

Barta József

Spitzmüller Miklósné
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„Fontos tapasztalatokat szereztem
Sajószentpéteren”
Interjú Bajnai Gordon
fejlesztési és gazdasági miniszterrel
– Az ellenzék elnöke, Orbán Viktor az ország mély
gazdasági válságáról beszél. Ön szerint mennyire súlyos a helyzet?
– Magyarország nincs gazdasági válságban, hiszen az elmúlt
két évben stabilizáltuk az ország
A miniszter június 13-án, pén- gé megbillent. Az egyensúlyt helyzetét. Nagy feladataink viteken látogatott el városunkba. megteremtettük, s végre errõl a szont vannak, mert gyorsuló nöAnnak ellenére, hogy zuhogó stabil talajról, amit az egész or- vekedési pályára kell állítanunk
esõ fogadta, megnézte a roma- szág áldozata árán létrehoztunk, az ország gazdaságát. A forint
telepet, ahol találkozott a ki- elrugaszkodhatunk és a gazdasá- erõsödése az ország iránti bizasebbségi önkormányzat vezetõ- got növekedési pályára állíthat- lom javulását jelenti, egyre kedivel, majd Sajószentpéter közin- juk. Régóta halogatott dolgainkat vezõbb a nemzetközi megítélétézményeit kereste fel, sûrûn is rendbe kell tenni, gondolok itt sünk, ezért sem értem az ellenjegyzetelve a leromlott állagú az adórendszerre, a szociális se- zéki oldalról elhangzó minõsíépületek láttán. A városi körsé- gélyezési rendszerre, a bürokrá- téseket. Válságról beszélni azoktát követõen Bajnai Gordon vá- cia csökkentésére, az oktatás és nak az érdeke, akik szeretnének
laszolt a Szentpéteri Krónika a szakképzés fejlesztésére. Mind- válsághelyzetet kezelni, mert
kérdéseire.
ezekkel együtt változtatni kell akkor könnyebb bármilyen radi– Jó Önt itt látni, miniszter azon az egyre elviselhetetlenebb kális intézkedést meghozni.
úr. Miben reménykedhet a helyzeten, hogy a munkaképes Ugyanakkor azt nagyon kevesen
város?
korú embereknek alig a fele dol- veszik észre, hogy Magyarország
– Magyarország most forduló- gozik. Lassan a végére érünk en- bizonyos területeken mennyire
ponton van. Az elmúlt két évben nek a sokszor népszerûtlen, de kiváló teljesítményt nyújt.
igyekeztünk helyreállítani azt a elkerülhetetlen intézkedés-so– Nem vesszük észre, külöstabilitást, ami nélkül egyetlen or- rozatnak, s akkor az észak-borso- nösen itt, Borsodban, mert
szág sem fejlõdhet, s ami sajnos di térség településein, így Sajó- nem érezzük, nem látjuk.
itthon, a négyévente tapasztalha- szentpéteren is érezhetõ lesz a
– Pedig érezhetõ. Ha csak az
tó politikai osztogatás miatt elég- régóta várt változás.
elmúlt hat évet nézem, akkor
közel harminc százalékkal nõtt a reálbérek
szintje, a nyugdíjaké
negyven százalék környékén. Magyarországon ma már kisebbek
a társadalmi különbségek, mint fél évtizeddel ezelõtt. Ezek tények, amelyeket szakértõi vélemények támasztanak alá, kiemelve, hogy a kiigazítás
terheit elsõsorban a
magasabb jövedelmûek viselték, tehát az
alacsonyabb jövedelmûek részesültek a
növekedésbõl. Most
A miniszter saját szemével gyõzõdhetett meg – többek között –
az a feladatunk, hogy
a Városháza jelenlegi állapotáról.
az ország gazdasági

Nemes egyszerûséggel terepszemlére invitálta dr. Faragó Péter országgyûlési képviselõ, városunk polgármestere Bajnai Gordont, a kormány fejlesztési és gazdasági miniszterét. Gyõzõdjön meg a saját szemével azokról a gondokról, amelyeket a Parlament üléstermében és folyosóin nap mint nap fölvetnek a borsodi képviselõk.
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növekedése legalább két százalékkal meghaladja az európai
uniós átlagot, mert csak így közelíthetünk az ottani életszínvonalhoz. Ezt a lakosság érezni
fogja, s ha külföldre utazik, tapasztalja is. Ehhez azonban,
megismétlem, határozott, sok
esetben népszerûtlen döntésekre, és a rosszul mûködõ
rendszerek gyors átalakítására
van szükség.
– Külföldi gazdasági elemzõk szerint Gyurcsány Ferenc
jelenlegi miniszterelnök lehetséges utódai közül Bajnai
Gordont tartják a legesélyesebbnek, mivel, õket idézem, Ön ma a „legpiacbarátabb“ magyar politikus.
– Ezt a külföldi elemzõktõl
kellene megkérdezni, hogy miért így jellemeztek. Én nem a piac, hanem az ország barátja szeretnék lenni, a hazám érdekeit
kívánom szolgálni azon a poszton, ahová most állítottak. Ez
emberpróbáló feladat, nincs
ambícióm ennél többre, ezt
szeretném jól végezni, ameddig
erre lehetõségem van.
– Azzal viszont bizonyára
egyetért, hogy amennyiben
változás lesz az MSZP élén,
olyan embernek kell vezetnie
a kormánypártot, akinek jó
a nemzetközi megítélése.
– Én nem tudok arról, hogy
kormányfõi váltásra készülne az
MSZP, tudomásom szerint a
szocialista pártban nagy a bizalom Gyurcsány Ferenc iránt. Ha
a kormány világos választ tud adni arra a kérdésre, hogy a következõ két évben hogyan, milyen
programmal tudja tartós fejlõdési pályára állítani a magyar gazdaságot, akkor ennek a kormánynak kell a 2010-es választásig vezetni az országot. Senkinek, különösen az országnak
nem tenne jót, ha a következõ

I. évf. 4. szám
két esztendõ is a hatalmi harcok
jegyében telne el. Normális
esetben a hatalmi harcért folyó
küzdelem néhány hónapig, a választási kampányban zajlik. Azt
követõen a megszerzett hatalmat jó célokra kell fordítani, s
ezt minden parlamenti pártnak
segíteni kell. Nem szabadna
fenntartani négy évig a hatalom
birtoklásáért folyó harci állapotot.
– Mi, választók egyebet
sem látunk, csak ezt a háborút. Lövészárokban érezzük
magunkat.
– Éppen ez a baj. A választók
döntését tiszteletben tartva legalább négy évig békére és építõ munkára lenne szükség. Vitatkozni azon lehet, sõt kell is,
hogyan lehet a dolgokat jobban
csinálni, de ma még mindig attól hangos az ország, hogy ki legyen hatalmon. Nem csodálom, hogy az állampolgárok a türelmük végéhez értek. A fejlesztésért és a gazdaságért felelõs
miniszterként mondom azt,
hogy az ország számára végzetes lehetne egy elõrehozott választás, mert újra fellángolnának
a viták, ígérgetések özöne zúdulna a választókra, ami félrevinné
az országot és tönkre tehetné az
elmúlt két esztendõben végzett
sikeres munkát. Egyébként, bárki lenne most kormányon Magyarországon, ugyanezekkel a
problémákkal szembesülne,
mint a jelenlegi vezetés.
– Azt már mindenki belátja, hogy elkerülhetetlen a
kormány szociálpolitikájának a módosítása.
– Ez így igaz.
– Kérdésem, hogy a változtatáskor mit vesznek alapul:
a társadalom igazságérzetét, vagy politikai elveket, érdekeket?
– Ennek a kettõnek nem kellene kizárnia egymást. A kormánynak az ország kiegyensúlyozott gazdasági fejlõdését kell
figyelembe vennie, amikor nagy
rendszerek módosítására tesz javaslatot. A szociális rendszer átalakításakor azt kell alapul venni, hogy aki képes dolgozni, de
ma mégis a segélyt vagy a feketemunkát választja, az szálljon le
az ország szekerérõl, és segítsen
azt húzni. Csak azok maradjanak

ott, akik már megdolgoztak érte, és
megérdemelt nyugdíjukat töltik, illetve
a valóban rászorulók, az elesettek, akiket egy társadalomnak nem szabad magára hagynia.
– Ezzel minden
választó egyetért.
Mégsem ezt látjuk, különösen ebben a térségben
nem.
– Tudok róla.
Ezért kell a már emlegetett szekérrõl leszállítani mindazokat, akik képesek a
munkavégzésre, így
„A szolidaritás elvét figyelembe vevõ
a szekér is könydöntésekre van szükség.“
nyebb lesz. Az Ön
kérdésében ez az igazságosság megfogalmazott feltételek melelveként fogalmazódott meg. lett tartós munkanélkülieket is
Egyetértek ezzel, józan, a szoli- kell foglalkoztatnia. Ezzel mundaritás elvét figyelembe vevõ kát és kitörési lehetõséget kínádöntésekre van szükség. Olyan lunk azoknak, akik már hosszú
változásokat kezdeményezünk, évek óta nem tudnak dolgozni.
amelyek a munkára ösztönöz- Egyik oldalról erõsítenünk kell
nek.
az ösztönzést, hogy aki teheti,
– Ez a probléma rendkívü- az menjen el dolgozni, a másik
li feszültségeket szül a kör- oldalról viszont az esélyt kell
nyékünkön. Ezekrõl bizo- megteremteni a számára. Ehhez
nyára Ön is hallott.
persze a képzési rendszer fej– Hallottam és láttam, példá- lesztésére is szükség van, mert
ul itt, Sajószentpéteren is, ahol hiába akar valaki dolgozni, ha
a polgármester úrral bejártuk a nincs meg hozzá a kellõ tudákörnyéket. Faragó úr elég mar- sa.
kánsan képviseli a város és a tér– Végezetül engedje meg,
ség érdekeit a Parlamentben, és hogy az itt élõk legnagyobb
odajött hozzám, hogy ne csak az fájdalmát közvetítsem Önelefántcsont-toronyból szemlél- nek. Közel két évtizede minjük az országot, hanem gyõzõd- den kormány esküt téve azt
jünk meg saját szemünkkel ar- ígéri, hogy enyhíti, fölszámolról, milyen nehézségekkel küsz- ja az észak-borsodi vidék
ködnek az önkormányzatok. hátrányát. Mostanra néhány
Fontos tapasztalatokat szerez- térséget már a súlyosan háttem ma.
rányos jelzõvel illetnek.
– Érezte az egyre elviselhe– A válságkezelésre vannak
tetlenebb feszültséget is?
forrásai a kormánynak, hiszen az
– Természetesen, hiszen sok Európai Unió pénzébõl rendkíemberrel beszélgettem. Meg- vül sokat költhetünk arra, hogy
gyõzõdtem arról is, hogy sok- segítsük a leghátrányosabb helykal több ésszerû és elfogadha- zetben lévõ térségeket. Fejlesztó ajánlatra lesz szükség ahhoz, tési pénzünk tehát van, mert az
hogy csökkentsük a munkanél- Unió ad. Most már csak a térséküliséget. Fel is írtam magam- gen múlik, hogy az önkormánynak egy lehetséges megoldás- zatok és az itt mûködõ cégek hoként, hogy például amennyiben gyan használják ki ezt a lehetõegy cég közpénzhez, illetve séget.
uniós pályázaton nyert támoga– Miniszter úr, köszönöm a
táshoz jut, akkor az ésszerûség beszélgetést.
határain belül, és pontosan
Fónagy István

Polgármesterekkel
találkozott
A Sajószentpéterre látogató Bajnai Gordon fejlesztési és gazdasági miniszter fórumon találkozott a térség
településeinek polgármestereivel. A közel egyórás beszélgetésen meghallgatta a
kistelepülések vezetõinek
véleményét a pályázati
rendszerrõl, s javaslatokat
kért annak javítására.
Varbó, Radostyán, Sajókápolna, Boldva és Sajóecseg
polgármestere is azt hangsúlyozta, hogy elsõsorban a
lassú, bürokratikus pályázati elbíráláson kell változtatni. A miniszter nem vitatta,
hogy jelen pillanatban több
gyenge pontja is van az elbírálási folyamatnak. Példaként említette, hogy összesen 1577 iskolapályázat érkezett a minisztériumhoz, s
miután a nem nyert pályázatok beküldõi fellebbeztek,
háromszor kellett átnézni a
beadványokat, ami miatt
nagyon csúsztak a határidõk.
A beszélgetés végén ígéretet tett arra, hogy figyelemmel kíséri a kistérségbõl
nyolc település által beküldött pályázatot, mert a
negyvenéves lámpatestek
üzemeltetése már rendkívül
gazdaságtalan, ezért támogatható a közvilágítás korszerûsítésének szándéka.

Tisztelt Olvasóink,

a Szentpéteri Krónika
szerkesztõsége várja az újsággal
kapcsolatos észrevételeiket és
javaslataikat.
A Sajószentpéter közéletével
kapcsolatos, közlésre szánt írásaikat és fotóikat várjuk a
következõ címre
szentpeterikronika@citromail.hu.
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Beszámoltak a rendõrök
Egy város közhangulatát nagymértékben befolyásolja, hogy polgárai
mennyire érzik magukat biztonságban lakóhelyükön. A Szentpéteri Krónika ugyan még nagyon fiatal újság,
hiszen ez a negyedik száma, mégis,
e rövid idõ alatt is sok jelzés érkezett szerkesztõségünkbe a helyi közbiztonsággal kapcsolatban. Többek
között emiatt kísértük megkülönböztetett figyelemmel a Kazincbarcikai
Rendõrkapitányság beszámolóját Sajószentpéter közrendjének és közbiztonságának helyzetérõl, amelyet májusi ülésén tárgyalt városunk képviselõ-testülete.
Mint azt az Oláh József rendõr alezredes,
rendõrségi tanácsos, kapitányságvezetõ által jegyzett beszámolóból megtudhattuk, a
Kazincbarcikai Rendõrkapitányság illetékességi területe közel félezer négyzetkilométer. A hozzá tartozó 32 község és a két város közül Sajószentpéter területe a második legnagyobb, ahol rendõrõrs mûködik 22
fõs állománnyal. A beszámoló kiemeli,
hogy a helyi önkormányzat öt közhasznú
munkással segíti folyamatosan az õrs munkáját, s mintegy kétmillió forintos támogatással járul hozzá a mûködéshez. Ezt az
összeget üzemanyagra fordította az õrs, valamint számítógépeket és mûszaki eszközöket vásárolt belõle, de jutott a dolgozók
munkájának jutalmazására is.

Elfogták
a lakásbetörõket
A Sajószentpéteri Rendõrõrsöt az elmúlt év
december közepétõl Szternai Tamás rendõr
százados vezeti, aki tapasztalt rendõr, hosszú
ideje töltötte be megbízottként ezt a pozíciót, így zökkenõmentes volt a vezetõváltás. Már
az õ munkája is benne van abban, hogy az
elmúlt esztendõben csökkent az ismertté vált
bûncselekmények száma, mégpedig a 2006ban történt 576 esetrõl 430-ra.
A beszámoló szerint a bûncselekmények
közül a garázdaságok és a rablások túlnyomó többségét a város központjában követték el, hiszen az üzletek és a vendéglátó egységek többsége ezen a területen található.
A legtöbb lakásbetörés viszont a város családi házas övezeteiben történt, így a BÉVtelepen és a Szabadság-telepen, de hatékony
munkával gyorsan sikerült elfogni az elkövetõket, így azokon a területeken megszûntek ezek a bûncselekmények. Néhány esetben a Móra-lakótelepre tették át mûködé4

si területüket a bûnözõk, ám itt is eredményes volt a rendõrség munkája.
Nehezen felderíthetõk viszont a város peremrészein elkövetett lopások, mert sok a
lakatlan épület, s a jogsértések a legtöbb
esetben udvarokon, kertekben történnek.
Jellemzõ az úgynevezett idõszakos bûnözés,
melynek során a hegyi pincékbõl és borházakból elsõsorban szeszes italokat tulajdonítanak el a garázdálkodó bandák. A beszámoló kiemeli, hogy különösen a volt üveggyár és a MÁV területén magas a szabálysértések és a bûncselekmények száma. Azt is
megállapítja az írásos anyag, hogy a városban csökkent a betörések száma, és mindössze négy rablás vált ismertté az elmúlt esztendõben, amelyekbõl három esetben elfogták a tetteseket. Az õrs hatékony megelõzõ
és felderítõ munkáját dicséri, hogy erõszakos közösülés mindössze egy, kiskorú veszélyeztetése bûncselekmény viszont egyetlenegy sem vált ismertté 2007-ben.

Megjelentek
a pénzhamisítók
A testület elé került anyag megállapítja,
hogy Sajószentpéteren jelentõsen nõtt a gazdasági bûncselekmények száma, szám szerint
háromról kilencre. Elõfordult pénzhamisítás,
és különösen a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel éltek vissza a bûnözõk. Ezekben
az esetekben a hamis vagy meghamisított
pénz forgalomba hozatalával követték el a
cselekményt, amelyeket leginkább azokban
a kisebb kereskedelmi egységekben használtak fel, ahol nincsenek bankjegy-ellenõrzõ automaták. A rendõrség minden figyelmeztetése ellenére sem ügyelnek az állampolgárok
eléggé bankkártyájukra és PIN-kódjuk titkosságára, amit elõszeretettel használnak ki a
bûncselekmények elkövetõi.
Megnyugtató ugyanakkor, különösen a kamaszkorú gyermeket nevelõ szülõk számára, hogy sem 2006-ban, sem pedig tavaly
nem kellett nyomozást indítani kábítószeres ügyben. Ennek egyik oka az õrs hatékony megelõzõ munkája, amely legfontosabb célként az állampolgárok biztonságérzetének javítását határozta meg. Az állomány
tagjai, tiszteletben tartva az emberi jogokat,
jogszerûen, szakszerûen, kulturáltan és
udvariasan végezték munkájukat, gyorsan
reagáltak az eseményekre. A lehetõségek
szerint sûrítik a gyalogos járõri szolgálatot,
s a „Látható Rendõrség“ koncepciónak igen
kedvezõek az állampolgári visszajelzései. Különösen a nagyobb létszámú rendezvényeken és a frekventált idõpontokban, éjszaka

Szternai Tamás rendõr százados
és hétvégén fogadja kedvezõen a lakosság
az állandó rendõri jelenlétet, s külön üdvözli a polgárõrség együttmûködését, hathatós segítségét.
A testület elfogadta a Kazincbarcikai
Rendõrkapitányság beszámolóját.
Fónagy I.

Pályázatokról döntöttek
A pályázatok benyújtásának határideje
szükségessé tette, hogy június 5-én rendkívüli ülést tartsanak az önkormányzati
képviselõk. A testület döntött például abban, hogy részt vesz az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán. A tanács ugyanis úgynevezett decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok anyagi támogatását vállalja. Sajószentpéter a közvilágítás energiatakarékos megoldására szeretne támogatást
kapni, amelybõl kiépítené a hiányzó közvilágítást, illetve energiatakarékos lámpatestekkel cserélné le a meglévõket.
Amennyiben a Regionális Fejlesztési Tanács sikeresnek ítéli a város pályázatát, sor
kerülhet a Tárna úti, a Sport úti, a Kandó Kálmán úti, a Berzsenyi Dániel úti és
az Ibolya telepi játszóterek közvilágítási hálózatának kiépítésére.
Külön pályázatot nyújtott be önkormányzatunk képviselõ-testülete a Polgárõrség eszközbeszerzésére. A döntés értelmében a város 1 millió 223 ezer forinttal járul hozzá a beszerzéshez, míg a pályázat révén igényelt összeg megközelíti
az 5 millió forintot.

I. évf. 4. szám

Döntött a képviselõ-testület

Emelkedik a szakorvosi óraszám
A Krónika áprilisi számában interjút közöltünk dr.
Kacsándi Lászlóval, a GYÓMI vezetõjével, aki többek
között elmondta, hogy remélhetõleg az anyagi forrásokat is sikerül elõteremteni a város egészségügyi
ellátásának jelentõs javításához. Az egyéb feltételek
biztosításához a város képviselõ-testületének döntése szükséges, ezért került napirendre a májusi ülésen a GYÓMI nem szakorvosi óraszámának emelésérõl szóló jelentés.
A testület tagjai támogatták,
hogy az intézményben az 55
nem szakorvosi óraszámot további 35 órával bõvítsék. Részleteiben ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 40 órás fizikoterápiás kezelés további 20 órával emelhetõ, míg a gyógytornára a mostani 15 óra helyett már 30 órát fordíthatnak a szakemberek. Ez
nyilvánvalóan a sajószentpéteriek számára kedvezõ hír, de elõ-

nyösen érinti Sajókápolna, Sajólászlófalva, Kondó, Radostyán,
Parasznya, Varbó és Alacska lakóit is, mintegy húszezer fõt,
akik a város vonzáskörzetéhez
tartozva szintén élhetnek ezzel
a lehetõséggel.
A felnõtt háziorvosi statisztikák
alapján a negyedik leggyakoribb
kór közé tartoznak a mozgásszervi megbetegedések, amelyeket a
GYÓMI Somogyi Béla út 9. szám

alatti telephelyén látnak el. A
fizioterápiás részleg három helyiségbõl áll, öt kezelõegységet
tartalmaz. Ebben az épületben,
külön tornateremmel együtt kapott helyet a gyógytorna, amely
öltözõvel és szertárral is rendelkezik. A fizioterápián két szakaszszisztens dolgozik, míg a gyógytornász jelenleg félállásban végzi a feladatát.
Mint azt áprilisi számunkban
dr. Kacsándi László elmondta,
a testület 3 millió forintot szavazott meg fizioterápiás eszközfejlesztésre a város költségvetésébõl. Ebbõl az összegbõl nem
csak az eszközpark cseréjére és
bõvítésére nyílik lehetõség, hanem a kezelõhelyek számát is
tudják növelni. A gyógytornászok eddig hetente négy al-

kalommal tartottak mozgásterápiás foglalkozást, az óraszám
bõvítése viszont lehetõvé teszi,
hogy minden nap legalább hat
órában foglalkozzanak a betegekkel.
Belátható tehát, hogy a szakorvosi óraszám bõvítése a lakosság érdekét szolgálja. Ennek révén a járóbeteg-ellátás jelentõs
része Sajószentpéteren történhet, csökkentve a várakozási
idõt, a táppénzes napok számát
és a betegek utazási költségeit,
de nem mellékesen, tehermentesítve ezzel más egészségügyi
intézményt. Szintén a városban
élõk érdeke, hogy a sérülés után
azonnal elkezdõdhet a terápia,
ami a gyorsabb gyógyulást teszi
lehetõvé.
-f-

A Kossuth ökoiskola lett

A sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola a
2007/2008-as tanévben sikeres pályázatot nyújtott
be az „Ökoiskola“ címért, melynek elnyeréséért
minden magyarországi közoktatási intézmény pályázhat.
Az elmúlt év végéig összesen
272 iskola nyerte el ezt a címet,
s mi sem bizonyítja jobban a
környezettudatos gondolkodás
terjedését, mint hogy a 2007. december 17-én kiírt pályázatra
már újabb 211 iskola jelentkezett. A pályázaton minden intézmény teljesítette a feltételeket,
így majdnem megduplázódott
az ökoiskolák száma Magyarországon.
Az Ökoiskola Hálózat, az
OECD-ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések)
nemzetközi projektjeként 1986ban indult útjára. Magyarországon 2000 márciusa óta mûködik
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet koordinálásával, az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
valamint a Környezetvédelmi
Minisztérium szakmai, illetve
anyagi támogatásával.
Az „Ökoiskola“ cím azon isko-

lák munkájának legmagasabb
szintû állami elismerése, melyek
iskolafejlesztési, pedagógiai
munkája kiemelkedõen magas
színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
értékeit. A titulus adományozása kapcsolódik az ENSZ „A
fenntarthatóságra oktatás“ 20052014 évtizedének programjához.
Az ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy
nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiájának
elvei, hanem az iskolai élet
minden területén.
Az iskolák mûködtetése a lehetõ legkörnyezetkímélõbb módon történik, az intézmények a
szülõkkel és a település közösségeivel együttmûködnek a helyi környezeti problémák megoldásában, és számos tanterven

Perényi Barnabás (Sajószentpéteri Központi Általános
Iskola) átveszi az Ökoiskola Oklevelet
Brassói Sándortól (OKM)
kívüli tanulási formát biztosítanak a diákoknak. A környezeti
nevelésnek például az egyik
legfontosabb színtere az erdei iskola, melyet 2001 óta minden
tanévben megrendezünk a 6. évfolyam számára. A program teljesen ingyenes. Az önkormányzati támogatást kiegészíti még az
„Erdei iskola“ pályázatokon elnyert jelentõs összeg is.
Az „Ökoiskola“ cím elnyerése
számos elõnnyel jár az intéz-

mény számára, hiszen nagyobb
eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság
pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. A cím elnyerõje az
Ökoiskolák Hálózatának tagja
lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bõvül, a Hálózat programjai, továbbképzései pedig segítik szakmai fejlõdését.
Gólya Zoltán
biológiatanár
5
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Több a gond, mint a siker
Családsegítõk tanácskoztak
Elsõ hallásra, a nyakatekert kifejezések miatt, bonyolultnak, már-már érthetetlennek tûnik egy
olyan összejövetel célja, mint amilyen június 11-én
zajlott Kondón. Holott egy mondatban is meg lehet
fogalmazni a tanácskozáson résztvevõk szándékát:
hogyan lehet segíteni a nehéz helyzetben lévõ családokon és gyerekeken?

Aleva Mihályné
intézményvezetõ
A családsegítõ és gyermekjóléti szakemberek mellett a rendõrség képviselõi, valamint a térség néhány településének jegyzõje és Kondó polgármestere
összegezte ennek a tevékenységnek a tapasztalatait. Az feltûnõ
volt, hogy a gondok súlyához
mérten kevés jegyzõ és polgármester érdeklõdött azok iránt a
lehetséges megoldások iránt,
amelyeket a regionális és a miskolci módszertani központ küldöttei megosztottak a jelenlévõkkel.
Nem belebonyolódva a szakmai részletekbe, Aleva Mihályné,
a Területi Szociális Központ
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõje, mint a tanácskozás házigazdája, az úgynevezett jelzõrendszer minél hatékonyabb mûködésére hívta fel a figyelmet. Mi is ez a jelzõrendszer? Nagyon leegyszerûsítve a
dolgot, ez az intézmények, a hatóságok, a szolgálatok, és a különbözõ szervezetek összedolgo6

zását jelenti, mégpedig annak érdekében, hogy eredményesen
lehessen segíteni a rászoruló
családokat.
A témával kapcsolatban Szolnoki Beáta és Lasztócziné
Szomoru Mónika módszertani
munkatársak elmondták a megyében és a térségben szerzett
tapasztalataikat. Rövid tájékoztatójuk után arra kérték a
jelenlévõket, hogy õk is számoljanak be eredményeikrõl
és gondjaikról. Nincs mit szépíteni a dolgon, több a gond,
mint a siker.
Meglepõ módon az összejövetelen többek között az kerekedett ki összegzésként, hogy
rendkívül nehéz a családsegítõ és a gyermekjóléti szolgálat
munkája, mert ehhez sok esetben elsõsorban az érintettek,
maguk a családok nem partnerek. Márpedig nem lehet azon
segíteni, aki nem akarja.

Lasztócziné Szomoru Mónika
módszertani munkatárs

Szolnoki Beáta
módszertani munkatárs
Erre mutatott rá dr. Czipa
Zoltán, Kondó jegyzõje, aki a
legnagyobb problémát abban
látta, hogy szinte valamennyi
hatósági intézkedésnek a jog a
legfõbb akadálya. Családok
életérõl van ugyanis szó, ami
szigorúan magánszféra, így
csak abban az esetben kerülhet
sor hatósági intézkedésre, ha
ehhez a család is partner. Sok
esetben viszont nem az, mondta Czipa úr, aki éppen emiatt
tartotta igazságtalannak azt a
közszájon forgó megítélést,
miszerint a sok helyütt tapasztalható tarthatatlan helyzetért
a tehetetlen jegyzõk a felelõsek. Éppen az érintett családok
rejtik el azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a hatóságok eljárhatnának.
A résztvevõk közül többen is
megerõsítették a kondói jegyzõ
által elmondottakat, mert minden településrõl példák tucatjait lehet hozni, amikor maguk a
családok utasítják el a segítséget,
akadályozzák a jogszerû eljárást.
Tehát nem a jelzõrendszerrel
van baj, hiszen rendszeres családlátogatásokat követõen a hatóságok és a szolgálatok értesülnek a problémákról. Az eszközök hiányoznak, azok az eszkö-

zök, amelyekkel még idõben
meg lehetne menteni a gyerekeket, illetve hatékonyan javítani
lehetne a családok helyzetén.
Amennyiben ugyanis a család részérõl hiányzik az együttmûködési készség, akkor senkinek
nincs joga beleavatkozni a család életébe, és hiába tudja mindenki, hogy sürgõs intézkedésekre lenne szükség, ezekhez
szinte beszerezhetetlenek a bizonyítékok. A kör bezárult, mûködésképtelenné vált a jelzõrendszer.
Lovas Bertalan, Kondó polgármestere még ennél is továbbment. Mint mondta, hiába
jelezték már a falu közösségét
is érintõ súlyos gondokat a lakók és a szakemberek, a problémás család zaklatásnak fogta

Dr. Czipa Zoltán,
Kondó jegyzõje
fel, amikor a település vezetése segíteni akart rajtuk. Nem is
értették, hogy mi a gondja velük a hatóságoknak. Ez feloldhatatlan ellentmondás, mondta a polgármester, amit csak
törvényekkel lehetne orvosolni. Senki nem vitatja, hogy a
gyermeknek a családban van a
legjobb helye, tette még hozzá, de nem egy esetben csak
társadalmi gondoskodással le-
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Fejlõdik
a védelmi rendszer
Vizsgálják a cégek gyártási technológiáit

Lovas Bertalan,
Kondó polgármestere
het biztosítani a kiskorúak
egészséges életkörülményeit
és jövõjét. A mainál sokkal határozottabban föl kell lépni
azokkal a szülõkkel szemben,
akik nem gondoskodnak elvárható módon a családjukról, s
nem törõdnek megfelelõen a
gyermekeikkel.
Mondhatni, kissé keserû szájízzel végzõdött a kondói tanácskozás. Úgy összegezhetnénk a
szakemberek találkozóját, hogy
õk ugyan idõrõl idõre megvitathatják a gondokat, és megbeszélhetik a teendõket, sõt kidolgozhatják a leghatékonyabbnak
tûnõ módszereket is, ha erre éppen azok részérõl nincs megértés és fogadókészség, akik érdekében ezek a jó szándékú intézkedések születtek.
Abban is egyetértett mindenki, hogy amíg nincs meg a
jelzõrendszer eredményes mûködéséhez elengedhetetlen
törvényi háttér, amíg a hatóságok, az intézmények és a szolgálatok kezében nincs hatékony eszköz, addig ugyan föl
lehet tárni az egyre súlyosabb
problémákat, lehet róluk bölcselkedni, de megoldani azokat
nem lehet.
A helyzet azonban még így
sem tûnik kilátástalannak, mert
a kondói találkozón is bebizonyosodott, hogy ezek a szakemberek elszántabbak annál, mint
hogy könnyen föladják. Ehhez
viszont nekik is segítségre van
szükségük. Õk szívesen vennék.
Fónagy I.

Sajószentpéteren 2008. május 16-án került
megrendezésre az I. Sajószentpéteri Katasztrófavédelmi és Környezetvédelmi Nap. Az
egész napos rendezvényt a két labdarúgópályán, a Mûvelõdési Központban, illetve az
intézmény elõtti téren tartották.
A program célja az volt, hogy
a szervezõk bemutassák Sajószentpéter és a környezõ települések lakóinak a környezetükben
mûködõ cégek (BorsodChem,
ÉMV, BÉM, AES) tevékenységét
abból a szempontból, hogy a vállalatoknál alkalmazott gyártási
technológiák megfelelnek-e a
környezetvédelmi elõírásoknak.
További terve volt az ötlet gazdáinak, hogy a katasztrófavédelem is szemléltethesse védelmi
rendszereinek fejlõdését.
A nap házigazdája dr. Faragó
Péter országgyûlési képviselõ,
Sajószentpéter polgármestere
volt. A katasztrófavédelem és
környezetvédelem összekapcsolása a rendezõk ötlete volt,
melyrõl Katona Kálmán, az Országgyûlés Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke is elismerõen szólt.
A Szepesi Gusztáv olimpiai
bajnokról elnevezett stadionban, amely a rendezvény idejére teljesen megtelt, a hivatalos
megnyitó után különbözõ bemutatókat tartottak. A sort a
rendõrség látványos akciói kezdték, amelyekben a bevetési egység, illetve a kutyás rendõrök
munkájából kaptak a nézõk ízelítõt. Õket követte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság összetett
katasztrófavédelmi bemutatója.
Zárásként a tûzoltók látványos
produkciója következett, szintén
összetett katasztrófavédelmi
mentést szimulálva. Mûsoruk
befejezéseként - a közönség
legnagyobb örömére - a pálya
nagyobb részét elhabosították,

nológiájuk a legmagasabb szintû
környezetvédelmi elõírásoknak
is megfelelnek. A rendezvényen
megtartott sajtótájékoztatón Katona Kálmán elnök úr és a kiállítók képviselõi válaszoltak az újságírók kérdéseire. A résztvevõk
megnyugtató válaszokat kaptak
azzal kapcsolatban, hogy sem
Sajószentpétert, sem pedig a
környékét nem veszélyeztetik a
térségben mûködõ üzemek. A védelemért felelõs szakemberek
ettõl függetlenül hatékony intézkedési tervvel rendelkeznek a
nem várt események elhárítására
is.
A rendezõk, tekintettel arra,
hogy nagyon sok fiatal vett
részt a különbözõ programokon, egy tini sztárcsapat, Josh és
Jutta koncertjével kedveskedtek
az I. Sajószentpéteri Katasztrófavédelmi és Környezetvédelmi
Nap zárásaként.

melybe a gyermekek belegázolva élvezték a rögtönzött „habfürdõzést“.
Ezután a pályán elkezdõdött
a megyei katasztrófavédelmi
verseny, melyen a megye legjobb
általános és középiskolás tanulói adtak számot felkészültségükrõl. Közben a különbözõ helyszíneken számtalan program
vette kezdetét, melyek keretében a legkülönbözõbb cégek és
szervezetek mutatták be tevékenységüket. Képet kaphattak a
látogatók az AES, az AVE, a
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a B.-A.-Z. Megyei
Ökológiai Intézet
munkájáról. Szót
válthattak a BÉM,
a BorsodChem,
az ÉM Vízügyi
Igazgatóság, az
ÉMY Nahrin Just
Magyarország
képviselõivel, de
a felmerülõ kérdésekre válaszoltak a Neptun Búvárklub, a Rendõrség, a Speciális
Mentõk, a Tûzoltóság és a Thermo-VIT Kft. szakemberei is.
A
kiállítók
standjaikon mutatták be tevékenységeiket, illetve
több cég azokat a
Zsíros László, az I. Sajószentpéteri
tanúsítványokat,
Katasztrófavédelmi és
melyek igazolják,
Környezetvédelmi Nap fõszervezõje
hogy gyártási tech-
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Új rovatot indít a Szentpéteri Krónika szerkesztõsége. Terveink szerint ezt követõen minden
hónapban megszólaltatunk néhány sajószentpéteri lakost a közélet kérdéseirõl.
Júniusi számunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy tapasztalnak-e változást a városukban?
A Móra-lakótelepen
Porlainé Szabó Zsuzsannát
kérdeztük:

tunk. Mivel én bérházban lakom, ezért nem nagyon van módom kertészkedni, pedig nagyon szeretem a növényeket.
Ezért tartottam fontosnak és nagyon jó ötletnek, hogy becsempészték a természetet a betonrengeteg közé. Örülök annak is,
hogy elkezdték javítani a járdákat, hiszen esõs idõben lehetetlen volt közlekedni a tengernyi
pocsolya miatt.
A közbiztonságra viszont még
jobban oda kellene figyelnie a
város vezetésének. Annak is
örülnék, ha a város lakói is jobban figyelnének egymásra és lakóhelyükre. Ne a közöny jellemezze õket.
Mostisch Viktória,
pedagógus:

kellene kezdeni valamit, akik
ezeket tönkre teszik. Én rájuk
szólnék, de kevesebbet tudok
sétálni, mert nagyon fáj a lábam,
tönkre tette a bánya. Remélem
nem áll meg ez a fejlõdés. Jó
lenne, ha folytatódna, mert
munkahely kellene a fiataloknak.
Kisgyerekes anyukaként nagy
örömmel fogadtam, hogy az új
uniós elõírásoknak is megfelelõ játszóterek épültek. Végre biztonságban tudhatjuk a gyerekeinket és ez nagyon megnyugtató számunkra. Láthatja, a kicsik
is jobban érzik ezek között a játékok között magukat.
Nagyon tetszenek az újonnan
kihelyezett sziklakertek. Véleményem szerint lakóhelyünk fejlõdése megkezdõdött, és ez jól látható, tehát nem csak beszélnek
róla a vezetõk. Most már a gyerekkel is szívesen teszünk sétákat városunk utcáin.
Tóth László,
70 éves bányásznyugdíjas:
Aki szétnéz, az jól láthatja,
hogy az utóbbi két évben jobban mennek itt a dolgok, fejlõdik a város. Felújítják az utakat
és parkosítanak, de azokkal
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Csehi Szabina:
Nagyon tetszenek a kihelyezett virágládák, jól érzem magam, mert mindenhol virágokat
és különbözõ növényeket látha-

Határozottan látni a fejlõdést, a város szépülését. Az embernek még a hangulata is más,
ha virággal teli utcákon sétálgat.
Tovább javulna a hangulatom,
ha munkahelyek létesülnének a
városban, mert akkor maradnának a családok és az iskolákban
is több lenne a gyerek. Magyartanárként dolgozom, és nagy dolognak tartom, hogy egyetlen
pedagógus sem került utcára Sajószentpéteren. Ez legalább
olyan örömet okoz, és legalább
annyira javítja valamennyi péteri
ember hangulatát, mint a csodálatos virágok.

Kutakat
fúrnak
Az utóbbi idõben több sajószentpéteri lakos emlékeztette arra a város vezetését,
hogy korábban számos fúrást
végeztek a város környékén.
Az akkori vizsgálatok eredményei arra engedtek következtetni, hogy érdemes lenne
alaposabban is megvizsgálni
a területet, mivel föltételezhetõ termálvíz jelenléte a környéken.
Amennyiben a további s az
évekkel ezelõttinél alaposabb
kutatások eredménnyel járnának, akkor a termálvíz nem
csak az idegenforgalom fellendítését tenné lehetõvé,
hanem alternatív energiaforrásként használhatná a város.
Ahhoz azonban, hogy errõl az
adottságról kellõ bizonyíték
állhasson rendelkezésre, további vizsgálatokra van szükség, amelyek teljes körûen feldolgozzák Sajószentpéter
földtani és geofizikai adatait.
Már a termálvíz kutatási, a hévíz beszerzési, illetve a termálvízkutató fúrás engedélyezési tervéhez is jelentõs összegre van szükség.
A képviselõ-testület júniusi
ülésén vitatta meg az errõl benyújtott elõterjesztést, és olyan
döntést hozott, hogy az általános céltartalékból bruttó
900 ezer forintot biztosít a tervek elkészíttetésére. Amenynyiben a kutatások eredménynyel zárulnak, a hasznosításhoz pályázati pénzekbõl lehet
támogatást szerezni.
Arról is döntött a testület,
hogy kutat telepít az MSK mögötti területre, ahol bõséges
vízbázist találtak. Ez alkalmas
lenne a sportpályák és a füves
területek öntözésére. A tervek
elkészítéséhez bruttó 190
ezer, a kút létesítéséhez pedig
mintegy 310 ezer forintot
szavaztak meg a képviselõk.
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Labdarúgótorna
Sternberkben
Tízcsapatos labdarúgótorna
zajlott a csehországi Sternberkben május 8-9-én, az 1998. január 1. után született gyermekek
részére. A városunkat képviselõ
társaság 7-én délelõtt kelt útra
és mintegy nyolcórás autóbuszút után érkezett meg csodálatos
tájakon és városokon áthaladva
Sternberkbe.
A mieink mellett egy-egy lengyel (Kobior) és német (Lorsch),
valamint hét cseh csapat vett
részt a versenyen. A rendezõ

Sternberken kívül környékbeli
cseh városok válogatottjai voltak
az ellenfelek: Sumperk, Mohelnice, Beroun, Unicov, valamint
Olomouc „A“ és „B“ csapata. A
körmérkõzések után a helyosztók következtek. A sajószentpéteriek 1 gyõzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel a többi
külföldi csapathoz hasonlóan a
mezõny második felében végeztek, mert a cseh csapatok mindenkit megelõztek. A gyõzelmet Olomouc „A“ csapata szerez-

te meg, akik annyira kiemelkedtek a többiek közül, hogy nyolc
játékos helyett mind a hat mecscsüket hét fõvel (!!) küzdötték végig, ennek ellenére mindenkit
magabiztosan legyõztek és pontveszteség nélkül nyerték a tornát.
A sport mellett városnézésre
is lehetõség nyílt. A 14 000 fõs,
gyönyörû cseh kisváros fõtere és
várkastélya mindenkit lenyûgözött. Így nem csak sportélményekkel gazdagodva térhettek
haza a gyerekek.

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

Évzáró
gálamûsor
A kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészet Oktatási Intézmény sajószentpéteri tagozatának
évzáró mûsorát május 8-án tartották a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban.
Az iskola tanulói egy nagyon magas
színvonalú gálán adtak bizonyosságot a
tanévben elsajátított tudásukról. A mûvészpalánták nagy lelkesedéssel vették birtokukba a színpadot, megmutatták énekés tánctudásukat, valamint a legkülönbözõbb hangszereket szólaltatták meg a nézõtéren ülõ szülõk és meghívottak nem
kis büszkeségére.
A mûsor vasárnap délután 17 órakor
kezdõdött Várkoly Imrének, az intézmény
igazgatójának nyitóbeszédével, aki köszöntõjében néhány fontos dolgot emelt
ki az oktatás feladataként. Mindenekelõtt
a tehetségek megtalálása a zenepedagógusok legfontosabb feladata.
Ezt követõen nagy türelemmel és sok
munkával csiszolni kell ezeknek a
gyerekeknek a tudását. S talán a legfontosabb teendõ, hogy olyan mûvészet
szeretõ embereket neveljenek, akiknek
egész életét kitölti majd a zene és mûvészet szeretete.
A Várkoly Imrével készült interjút a következõ számunkban olvashatják.
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Óvodai aktualitások

Székelyné Drahos Mária óvodavezetõ
Az óvodákban május végén befejezõdik
a tanév és az évzáró ünnepség alkalmával
elbúcsúznak a nagycsoportos óvodások.
A szülõket azonban az foglalkoztatja, hogy
mi lesz nyáron, mert a gyermekek nyári szünetben való elhelyezése sok családnak
okoz gondot.
Munkatársunk utánajárt annak, hogy milyen lehetõségei vannak a dolgozó anyukáknak és apukáknak, hogy biztonságban tudhassák csemetéiket.
A kisgyerekes szülõket érintõ kérdéseinkkel
Székelyné Drahos Mária óvodavezetõt kerestük
fel, a Központi Napközi Otthonos Óvodában.

– Nemrég volt az évzáró, hány gyermek vett búcsút ettõl az óvodától?
– Huszonhét gyermek ballagott el az idén.
– Számukra kezdõdik az iskola. Tapasztalt óvodapedagógusként Ön mit
gondol, elõny vagy hátrány a gyermekek számára, ha késik egy évet?
– Ez nagyon összetett dolog, hiszen a
gyermek iskolai életmódra való alkalmassága egyéni adottságait figyelembe véve, eltérõ. A rendkívül játékos gyermek az iskolában nem tud a feladatra koncentrálni,
ezért jobb, ha óvodában marad még egy
évig. Azonban van olyan gyermek, aki nem
tanköteles korú, de vágyik iskolába, mert
látja tanulni idõsebb testvérét, és izgalmasnak tartják a feladatokat, érdekesnek
programokat. A döntés a szülõé, de segítenek az óvodapedagógusok és a nevelési tanácsadó szakemberei is.
– Most kezdõdik a nyári szünet, de
a szülõk egy része már szeptemberre
gondol, mert óvodás lesz gyermeke. Hogyan történik a beiratkozás, mitõl függ,
hogy melyik óvodába kerül a gyerek?
– Az óvodákban július harmadik hetéig jelentkezhetnek a szülõk gyermekeikkel.
Szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata,
oltási könyve, lakcímkártyája. Július utolsó
hetében az öt óvodába jelentkezett gyermekek körzet (utca szerinti elosztás) szerint kerülnek felvételre. A felvételrõl augusztus elsõ hetén értesítjük a szülõket az óvodában
kitett névsorral, illetve postai úton. Természetesen igyekszünk az egyéni kérések lehetõség szerinti teljesítésére.

Ballagtak az óvodások
Május 29-e nagy nap volt a sajószentpéteri óvodások életében,
hiszen ezen a napon vettek búcsút
óvodájuktól a már iskolaérett
gyermekek.
A Központi Napközi Otthonos Óvoda
ballagásán az óvoda dolgozói virágokkal
csinosították ki az intézményt a gyermekek és a vendégek tiszteletére. A kicsik a
falakra függesztett és a polcokon elhelyezett, szorgos munkával készített alkotásaikkal bizonyították tehetségüket a szülõknek. Természetesen ezeken a mûalkotásokon elengedhetetlen a „jel“ a bal felsõ sarokban (a házikó, a labda vagy éppen a cseresznye) hiszen készítõjük még
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nem ismeri a betûvetés tudományát. Igaz,
az óvodából elballagó huszonhét gyerkõc
már szeptembertõl elkezdi ezek elsajátítását.
A ballagás délután fél négykor kezdõdött, melyet a vezetõ óvónõ köszöntõje
nyitott meg. A gyerekek színészi, zenei,
versmondó tehetségüket csillogtatva,
színvonalas mûsorral köszöntek el óvodájuktól, s bizony kevés szem maradt szárazon a felnõttek körében.
Az elõadásuk után kis tarisznyával, egymás kezét fogva körbejárták az épületet,
amely néhány évig a második otthonuk
volt. Búslakodásra persze nincs ok, hiszen
õsszel kezdõdik számukra az iskola, az
igazi élmény és kihívás.

– Milyen lehetõsége van azoknak a
családoknak, melyeknél gondot jelent
a gyermekek nyári szünetben való elhelyezése?
– Az óvodák valamelyike mindig ügyeletet tart azon szülõk gyermekei részére, akik
dolgoznak. Az óvodai nyári élet különbözõ
foglalkozásokat (rajzolást, gyurmázást, festést, bábozást, stb.) sétákat és kirándulást
is biztosít a gyermekek számára.
– Milyen korszerûsítésekre nyílik lehetõség az intézményekben?
– Elsõsorban, az udvari játékok beszerzését szeretnénk megvalósítani három óvodában. Önkormányzati támogatással többmilliós értékû pályázat benyújtására került sor,
bízunk sikerében.
Minden óvodában fertõtlenítõ festésre kerül sor a konyha és a mosdók, WC-k esetében. Szeretnénk, ha folytatódna az épületek felújítása, például ablakok cseréje, tetõjavítás.
A gyermekek mindennapi tevékenységeihez új képességfejlesztõ játékokat, eszközöket is szeretnénk vásárolni.
– Köszönöm a beszélgetést.
Szabados Mária

Az óvodák nyári
nyitva tartása
Július 01-tõl július 31-ig
Központi Napközi
Otthonos Óvoda
(Harica út. 3. sz.)
Hunyadi Utcai Tagóvoda
(Hunyadi út. 2.)
Semmelweis Utcai Tagóvoda
(Semmelweis út. 4.)
Augusztus 01-tõl
augusztus 31-ig
Minden óvoda egy hónapig van
zárva, s ez alatt az idõ alatt történik a dolgozók szabadságolása, a karbantartási, nagytakarítási munkálatok elvégzése is.
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A gyermekeket ünnepeltük
Városi Gyereknap pillanatai

Gyermeknap a Semmelweis úti óvodában
Májusban az óvodákban mozgalmasak a hétköznapok, mert
szinte minden héten történik érdekes, izgalmas esemény a gyerekek számára. A kicsinyek leginkább a gyermeknapot várják,
érthetõen, hiszen ilyenkor délelõttõl egészen késõ délutánig
számtalan program és sok-sok
meglepetés várja õket.
Intézményünkben május 27én, egy szép, napsütéses délelõtt
köszöntöttük az izguló picinyeket. Óvodánkban nagyon fontos
szerepet szánunk a hagyományok ápolásának, s ennek jegyé-

ben hívtuk meg Boldváról
Soltészné Herczeg Mária bábanimátort, népi játszóház vezetõt, akinek káprázatos elõadásában láthattuk a „Jó útra tért“ Misi Mókus történetét. Mária, óvodásaink kedvence a „Répa“ mesét már a gyerekekkel közösen
bábozta el.
Az elõadást követõen, Soltészné segítségével, kézmûves foglalkozáson természetes anyagokból
készítettünk bábokat (teknõst,
nyulat), és közben számtalan
praktikus ötletet kaptunk a bábanimátortól. A további progra-

Gyermeknap a Semmelweis úti óvodában

mok intézményünk udvarán folytatódtak, ahová megérkezett
„Bobó“ is, Micimackó Bolygó ûrlénye. Társával, Karcsi bácsival vidám, zenés mûsorral mozgatták
meg óvodásainkat.
Miután jól kiugráltuk magunkat, kis pihenõt követõen, délután várt még ránk egy meglepetés. Egyik gyermekünk édesapja, Tóth Sándor és leánya belovagoltak Szellõ és Kefir hátán
az óvoda udvarára. Kezdetét vehette a lovaglás, amit a kicsik nagyon élveztek. Közülük a bátrabbak a nagyobb lóra ültek, míg a

kezdõk a póni hátán ismerkedhettek meg a lovaglás izgalmas
élményével. Az állatok közelsége szinte elvarázsolta a gyerekeket, simogatták õket, érdeklõdtek róluk, és különösen azoknak
a gyerekeknek volt ez feledhetetlen, akik életükben elõször ülhettek fel egy szelíd paci hátára.
A színes programok megvalósításáért köszönet a szülõknek,
a segítõknek, az óvoda dolgozóinak, akiknek munkájukért a legnagyobb elismerés az, ha a
gyermekek örömteli kacagását,
csillogó szemét láthatják.
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MEGHÍVÓ
Sajószentpéter város polgármestere, dr. Faragó Péter lakossági fórumot tart
2008. július 3-án, csütörtökön, délután 16 órától.

Vitassuk meg!
–
–
–
–

Igényli-e Sajószentpéter lakossága, hogy piaca legyen a városnak?
Ha igen, az a város melyik részén legyen?
Ha igen, akkor milyen legyen a városi piac?
Ha nem, akkor milyen egyéb elképzelése van az itt élõknek?
A lakossági fórum színhelye a város Mûvelõdési és Sportközpontja.
Megtisztelõ érdeklõdésükre számítva:
Dr. Faragó Péter
polgármester

