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Mindezek ellenére csaknem
húsz évig semmi nem történt eb-
ben az ügyben. Egészen ez év ta-
vaszáig, amikor végre feltûntek a
terepen a földmérõk.

A 26-os négysávos továbbépí-
tése azonban nem ezzel a mo-
mentummal kezdõdött, ez nyílt

titok, ezt mindenki tudja. Dr. Fa-
ragó Péter vezetõ lobbistaként
évek óta ezért a beruházásért har-
colt, jó ideig a Parlament folyo-
sóján és a miniszteri szobákban,
tavaly nyáron és egész õsszel pe-
dig már a miniszterelnöknél sür-
getve az észak-borsodi terület

egyik legfontosabb beruházásá-
nak a megvalósulását. A kormány
beadta a derekát és rábólintott a
közel 10 milliárdos beruházásra,
amely minden szakember véle-
ménye szerint nyitánya lehet
Borsod felemelkedésének.

Így gondolja ezt Küss Zoltán,
a projekt vezetõje is. Elõre is el-
nézést kér, amiért beszélgetésünk
során a közember számára külön-
leges kifejezéseket használ majd,
de a szakzsargont az útépítésnél
sem lehet kikerülni. Mint mond-
ja, a 26-os számú fõút négynyo-

músítását kezdték el a 9+600 és
11+988 kilométerszelvények kö-
zött. Ennek során az eredeti szel-
vényekben négy buszmegálló is
épül, az út végén pedig egy kör-
forgalmú csomópont lesz, amely
a következõ, Sajószentpétert is
érintõ beruházás kiindulópontja
is egyben. Ezért nevezik a most
kezdõdött munkát a Sajószentpé-
tert elkerülõ út I. ütemének. Ezt
követõen kezdõdik majd a Sajó-
szentpétert és Kazincbarcikát el-
kerülõ II. ütem, amely a múc-
sonyi bekötõútnál fejezõdik be.

– A négy nyom teljes hossza
2388 méter lesz – mondja a pro-
jekt vezetõje –, 7,5 méter burko-
latszélességgel, középen dupla
szalagkorlát, elválasztó sávval. A
padka és az árok után növények-
kel telepített védõsávot alakítunk
ki. A régi pálya burkolatát is meg-
erõsítjük, mégpedig úgy, hogy az
oldalesése kifelé lesz. Ez azért lé-
nyeges – magyarázza Küss Zoltán
–, mert ez késõbb lehetõvé teszi
a gyorsforgalmú út kialakítását is.
A munkák során szélesítjük a
jobb oldali padkát és kialakítjuk
a jobb oldali árokrendszert is. 

Beszélgetésünk során kiderül,
hogy a munkákat megelõzõen el-
végezték a régészeti eljárást,
amely már befejezõdött, így a
föld visszatöltése is megkezdõ-
dött. Szóba hozom azt a kényes
témát, amely szinte minden eset-
ben fölmerül az ehhez hasonló
beruházásoknál: rákérdezek a
földtulajdon helyzetére. A veze-
tõ megnyugtat: a teljes területen
befejezõdött a földek megvásár-
lása, és a tulajdonosok kifizeté-
se is folyamatos. Újabb kérdése-
met megelõzve hozzáteszi, hogy
a terület lõszermentesítése isA 26-os négysávos továbbépítése 10 milliárd forintba kerül

Épül Borsod egyik legnagyobb beruházása

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének
Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Közel húsz éve ígérik, évek óta mindig elmondják,
hogy a 26-os négysávos továbbépítésére bizony nagy
szükség lenne, mert Miskolctól Kazincbarcikáig be-
dugul a közlekedés, autóval járhatatlan lesz a Sajó völ-
gye, s ez rendkívüli hátrányokat jelent a térség gaz-
dasági fejlõdése szempontjából is.
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A testületi üléseken elhangzott
véleményekbõl, az ott tárgyalt írá-
sos anyagokból kiderült, hogy a
város és a helyi rendõrség veze-
tése is elégedett a sajószentpéte-
ri polgárõrség munkájával. Ami
ennél is lényegesebb, hogy az ál-
lampolgárok is elismeréssel szól-
nak a szervezet tevékenységérõl.
Kevés közéleti ügyben csengenek
ennyire össze a vélemények. En-
nek okairól kérdeztük Nagy Im-
re képviselõt, a Sajószentpéteri
Polgárõrség parancsnokát.

– Gondolom, jól esnek Önnek és tár-
sainak a dicsérõ szavak, de mint a tes-
tület határozatából is kiderül, nem csak
vállveregetést kapnak, hanem az ered-
ményes munkához szükséges feltétele-
ket is igyekszik biztosítani az önkor-
mányzat.

– Örülünk annak, hogy a testület és a pol-
gármester is elismeri a munkánkat. Való igaz,
hogy a polgármester úr a dicsérõ szavak mel-
lé a hatékony mûködésünkhöz szükséges
feltételeket is elõteremti. Remélem, nem ki-
abálom el, de talán egy négykerék-meghaj-
tású terepjáróra is sikerül megszereznie a
pénzt. A legfontosabb visszajelzés szá-
munkra azonban mégis a lakosság szimpá-
tiája, amit érzünk, és a legtöbb erõt ebbõl
merítjük. Meghalljuk természetesen a bírá-
ló hangokat is, de ahogyan a rendõrök, úgy
a polgárõrök sem tudnak mindenütt ott len-
ni, ahol éppen akkor segíteniük kellene. Je-
lenlétünkkel fõleg megelõzni szeretnénk a
bûncselekményeket, de a rendõrséggel
együttmûködve szép számmal voltak elfo-
gásaink is. 

A lelkesedés és az elhivatottság azonban
kevés lenne a sikeres mûködéshez, ehhez
pénz is kell. Mielõtt bárki félreértené, egy
fillért sem kapunk a munkánkért. A ruhá-
zatra és a technikai felszerelésre gondoltam,
amihez az anyagiakat biztosítja számunkra
az önkormányzat.

– Jónak mondható a felszerelésük?
– Elégedettek lehetünk, hiszen van egy te-

repszínû ruhánk, amiben járõrözünk és egy
olyan egyenruhánk, amit rendezvények al-
kalmával viselnek a tagok. Közel félmillió fo-
rintot ér az a két motorkerékpár, amivel a
legnehezebb terepen is tudunk mozogni.
Négy hordozható rádióval rendelkezünk,

amivel az egész várost lefedjük, hiszen öt
kilométeres hatósugarúak, s ennek az adó-
ja a rendõrõrsre van telepítve. Két kutyánk
van, már folyik a kiképzésük, s reméljük,
hogy a négy kerékpárt is hamarosan meg-
kapjuk. Mint említettem, ígéretünk van egy
Suzuki terepjáróra, ami sokkal hatékonyab-
bá tehetné a munkánkat.

– Melyik elfogásukra a legbüszkébb?
– Közvetlenül a beiktatásom után kap-

tuk el azokat a fémtolvajokat, akik hat da-
rab kandelábert próbáltak ellopni. Már a
hatodikat fûrészelték, amikor rajtuk ütöt-
tünk és rendõri segítséget kértünk. Szép
fogás volt, mert legalább egymillió forin-
tos lopást elõztünk meg, de fémhulladék-
ként is legalább 300 ezer forintot kaptak
volna érte.

– Mennyi aktív tagja van a polgárõr-
ségnek?

– A létszámunk jelen pillanatban 25 fõ,
de közülük húszan vesznek részt rendsze-
resen a munkában. Szeretném, ha legalább
ötvenen lennénk, mert ez a létszám javít-
hatná érezhetõen a város közbiztonsági hely-
zetét. A mai feltételeink összehasonlíthatat-
lanul jobbak a korábbiaknál, ezért is bizta-
tok minden vállalkozó szellemû és izgalmat
kedvelõ sajószentpéterit, hogy lépjen be
hozzánk. Várjuk a jelentkezõket.

-f-  

Elismert
polgárõrök

Nagy Imre, a Polgárõrség parancsnoka

megtörtént. Ezután az anyagi ügyek részle-
tei kerülnek terítékre, s mint Küss úr mond-
ja, a kivitelezés pályázati összköltsége 1, 5
milliárd forint, ami valamennyi fentebb fel-
sorolt munka költségét fedezi, mivel azon-
ban a közbeszerzést a kivitelezésre a terve-
zettnél kevesebb összeggel nyerték meg, a
végösszeg is jóval kevesebb lesz.

A beruházás teljes összegének 75 száza-
lékát az Európai Unió támogatja, 25 száza-
lékát pedig az állami költségvetés fedezi. Be-
szélgetésünk ideje alatt is zuhogott az esõ,
mintha dézsából öntötték volna, s a fotó-
kat sem volt egyszerû elkészíteni a helyen-
ként bokáig érõ sár miatt.

– A rossz idõjárás mennyiben hátrál-
tatja a munkát? Nem csúszik majd emi-
att az átadási határidõ? – fogalmazom
meg aggodalmamat. 

Mivel éppen a földmunkáknál tartanak,
Küss Zoltán is kesereg az esõ miatt, mert
lassabban tudnak csak haladni a tervezett-
nél, de az október 30-i befejezés tartható –
teszi hozzá. Ez azért is lényeges, mert a
KIOP-keret lezárását 2008. december 30-ig
be kell fejezni. Ez a munka pedig ennek a
keretnek az utolsó része. A határidõk betar-
tása – a kötbérek miatt – a kivitelezõnek na-
gyon fontos, ám a költségek tartása nem
okoz gondot, mivel átalányáras az elvállalt
munka, a költségvetés pedig ellenõrzött té-
telek alapján készült.

Érdekességként még megemlíti a projekt
vezetõje, hogy folyamatosan épül az elke-
rülõ út két szakasza is, ami a Borsod me-
gyei projektek közül az egyik legnagyobb,
hiszen a beruházás várhatóan körülbelül 10
milliárd forintba kerül majd. Reményei sze-
rint ezeknek a beruházásoknak néhány hét
múlva, de legkésõbb szeptemberben már az
építési engedélye is készen lesz. Átszabjuk
a környék képét, mondja a kezét nyújtva bú-
csúzásként. Erre vártunk.

Fónagy István

Az esõs idõ sem lassítja a munkát
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A lapunk áprilisi számában kö-
zölt interjúban dr. Faragó Péter
polgármester az önkormányzat
kiemelt feladatai között nem
csak a mûködéshez nyújtott tá-
mogatást említette, hanem a
templomoknak, mint a város
építészeti mûemlékeinek vé-
delmét is, melyek állagának
megóvásához a város vezetése
igyekszik pénzügyi segítséget
nyújtani. A képviselõ-testület
júniusi ülésén már be is váltot-
ta ígéretét a polgármester, mert
elõterjesztette a Római Katolikus
Templom és a Református Nagy-
templom felújításához nyújtott
támogatásról szóló javaslatot.

A Római Katolikus Templom
felújításához nyújtandó támoga-
tásról szóló elõterjesztés tartal-
mazta azt a levelet is, amelyet Ta-
kács Alajos plébános küldött a
város önkormányzatának. Ebbõl
idézünk az alábbiakban részle-
teket:
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisz-
telt Önkormányzati Képviselõk!
Tisztelettel köszönöm a város
lakóinak, több elöljárónak,
képviselõnek a templomunk
felújításakor a munkák során

talált, 1300-as évekre vissza-
nyúló emlékek iránt megnyilvá-
nuló érdeklõdését.
Polgármester úr is tapasztalta,
hogy a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal kiemelt figyelmet
fordít a felújításra. Sajnos fo-
rinttámogatásban nem tud-
nak részesíteni...
... Köszönöm Polgármester úr-
nak, hogy a festmények resta-
urálásával kapcsolatban lépé-
seket tett...”

A testület elé került elõterjesz-
tésbõl kiderült, hogy a mûem-
lék felújítása már elkezdõdött.
Ennek során elvégezték többek
között a csapadékvíz elvezetését,
leverték a külsõ vakolatot, új jár-
dát építettek, valamint hozzálát-
tak a belsõ felújítási munkákhoz
és a villamos rendszer felújítá-
sához is. Az állagmegóvást szol-
gáló további munkálatokhoz
azonban már nem maradt pén-
ze az egyháznak, ezért fordult
segítségért a város önkormány-
zatához. Mint arra dr. Faragó Pé-
ter az ülésen rámutatott, a fel-
újítás tovább már nem halogat-
ható, ezért javasolta, hogy a fel-
halmozási céltartalék terhére 9

millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatást nyújtsanak a Sa-
jószentpéteri Római Katolikus
Egyház részére. Hozzátette a
polgármester, hogy ebbõl az ös-
szegbõl befejezhetik a templom
teljes felújítását, amely hosszú
idõre szóló megoldást jelent. A
restaurálási munkálatokra egy
késõbbi idõpontban újabb for-
rásokat kell majd találni.

A jelentõs mértékû önkor-
mányzati támogatásból beszerez-
hetõek a padlóburkoló anyagok
és lerakhatják a mészkõlapokat
is. Megvásárolhatóak ebbõl az
összegbõl a világítótestek, és fû-
téssel láthatják el az egész épü-
letet. A vissza nem térítendõ tá-
mogatás tartalmazza a külsõ és
belsõ vakolás munkadíját, vala-
mint a külsõ és belsõ vakolat
anyagköltségét is. A testület
egybehangzó igennel szavazta
meg az elõterjesztést.

Ezt követõen levél érkezett a
plébániáról, amit teljes terjedel-
mében közre adunk:
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisz-
telt Önkormányzati Képviselõk!
Nagyon köszönöm, hogy átgon-
dolva közösségi épületeink
energiaigényét, úgy döntöttek,
hogy a 2008-as évben ennek
költségeit támogatják.
Fontos és jelentõs támogatás-
ként értékeli hozzájárulásukat
az egyházközségünk képviselõ-
testülete, a hívek közössége és
én magam is. Tisztelettel köszö-
netet mondunk érte és kérjük Is-

ten áldását, hogy sehol ne je-
lentsen ez hiányt.
Azt is tisztelettel jelzem, hogy a
támogatás fele megérkezett a
számlánkra.
Ismételt köszönettel áldásos és
eredményes munkát kívánok.

Sajószentpéter, 2008. június 11.
Takács Alajos plébános”

A testület elé került másik elõ-
terjesztésben a város polgármes-
tere a Református Nagytemplom
felújításához kért támogatást.
Borbély János, a Sajószentpéter-
Nagytemplom Református Gyüle-
kezet lelkésze az önkormányzat-
hoz küldött levelében azt írta: 

„... a templomot átvizsgáló
statikus ellenõr által elõírt
azonnali tetõjavításban, a lehe-
tõségeik szerint segítsenek! A
templomunk a város legértéke-
sebb mûemlék épülete.

A templom 2007. évi statikai
átvizsgálásakor derült ki, hogy
a tetõszerkezet súlyosan sé-
rült, és azonnali beavatkozást
igényel. A javítás költsége jóval
meghaladja a gyülekezetünk le-
hetõségeit.”

A képviselõ-testületi ülésen
döntés született arról, hogy a fel-
halmozási céltartalék terhére az
önkormányzat 4,5 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyújt a Sajószentpéter, Kálvin té-
ri Nagytemplom tetõszerkezet-
ének sürgõs kijavításához.

F.I.

Az önkormányzat támogatásával

Felújítanak két templomot
Városunk mûemlékei közül kiemelt figyelmet érdemel-
nek a templomok, amelyek egyben közintézménynek is
tekinthetõk, hiszen a közösségi lét fontos színterei. Az ön-
kormányzat anyagi lehetõségeihez mérten támogatja a gyü-
lekezeteket, ebben az évben például egyenként félmillió,
összességében 2,5 millió forinttal segítette a sajószentpé-
teri egyházak mûködését.
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Balatoni nyár
Péteri diákok a magyar tengernél

Néhány hónappal ezelõtt dr.
Faragó Péter, városunk polgár-
mestere vetette fel, hogy a sajó-
szentpéteri általános iskolások-
nak, nem csupán a földrajzköny-
vekbõl kellene megismerni a Ba-
latont, hanem testközelbõl is.
Sajnos ma a családok többsége
nem engedheti meg magának,
hogy esetenként több 10 ezer fo-
rintot költsön gyermeke üdülte-
tésére, így mentõövként érkezett
a képviselõ-testület döntése,

miszerint a táboroztatás teljes
költségét (beleértve a múzeumi
belépõk, valamint vonat- és
buszjegyek árát is) a város finan-
szírozza. (A képviselõ-testület 5
millió forintot különített el er-
re a célra.) 

A programban résztvevõ gyer-
mekek kiválasztását az egyes in-
tézményekre bízták, azonban a
szociális rászorultság, a megfe-
lelõ magatartás, valamint a ta-
nulmányi eredmény komoly

szempontként szerepelt a dön-
téshozatalnál. Igaz, a fent emlí-
tett feltételeket mérlegre téve
leginkább a szociális rászorult-
ság dominált, hiszen maguk a
szakemberek mondják, hogy
esetenként egy 3,5 – 3,8 tizedes
tanulmányi átlag mögött több
munka, szorgalom és kitartás
van, mint aki kevés idõráfordí-
tással is kiváló teljesítményt
produkál. A város képviselõ-tes-
tülete döntésekor világosan
megfogalmazta a célt: olyan
gyermekeknek szeretne lehetõ-
séget biztosítani az egyhetes
üdülésre, akik családi kereteken
belül aligha jutnának el a Bala-
tonhoz. 

Összeállt tehát a 90 fõs cso-
port, amelybe a Hunyadi Mátyás
Tagiskola 23, a Kossuth Lajos Is-
kola 25, a Lévay József Tagisko-
la 10, a Móra Ferenc Tagiskola
17, míg a Pécsi Sándor Tagisko-
la 15 tanulót delegált. Emellett
10 felnõtt kísérte a nebulókat
Szántódra, ebbõl 8 pedagógus,
két fõ pedig a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társa. A csoport július 12-én, reg-
gel szállt buszra; a célállomás a
Szántód turisztikai központjá-
ban lévõ Rév Hotel (lásd kere-
tes írásunkat) volt. Bár a hosszú-
ra nyúlt utazás többek számára
komoly erõpróbát jelentett, a
szállás elfoglalása és a kicsoma-
golás már korántsem volt ennyi-
re megterhelõ, hiszen az idõjá-

rás akkor fürdési lehetõséggel
kecsegtetett. Ha egy többnapos
kirándulás, táborozás során az
égiek kegyeikbe fogadják a pi-

Július 12-én (szombaton) 90 sajószentpéteri diák és 10 fel-
nõtt kísérõ indult el városunkból, az úti cél a Balaton part-
ján fekvõ Szántód volt. A 6. és 7. osztályos tanulókból ál-
ló csoportban sok olyan gyermek kapott helyet, aki ed-
dig nemhogy a magyar tengert nem látta, de korábban még
a szüleitõl sem volt távol egy-két napnál hosszabb ideig.
A Szentpéteri Krónika villámlátogatást tett a Szántódon
nyaraló különítménynél.

Román Péterné

Kopasz Vivien

A programról dióhéjban
A közel egyhetes kirándulás

irányítója, koordinátora Ro-
mán Péterné, a Móra Ferenc
Tagiskola pedagógusa volt, akit
a szántódi vasútállomáson sike-
rült utolérnünk. Mielõtt (a fel-
nõttekkel 100 fõre duzzadt cso-
porttal) felszállt volna a siófo-
ki vonatra, arról kérdeztük, mi-
lyen programokkal színesítik a
gyerekek balatoni napjait. 

„A hét folyamán változatos
programokat sikerült a gyere-
kek számára összeállítani. Esõs
idõre kézmûves foglalkozással
és daltanulással készültünk, ha
pedig jó az idõ, szeretnénk mi-
nél több idõt a vízben tölteni,
illetve kirándulni. Már eddig is
tettünk egy túrát a magyar épí-
tészeti hagyományokat õrzõ
Szántódpusztára, ahol az egyko-
ri majorságról kaphattunk hite-
les képet, most pedig éppen a
szántódi vasútállomáson va-
gyunk, mert a siófoki Tojásmú-
zeumba készülünk. Holnap Ti-
hanyba tervezünk egy kompos
kirándulást, hogy az ottani ne-
vezetességeket, látnivalókat is
megismerjék a gyerekek.”

Természetesen arra is kíván-
csiak voltunk, hogy maguk az
érintettek, vagyis a gyerekek mi-
ként érezték magukat a Balaton
partján. Kérdéseinkre Kopasz
Vivien, a Kossuth Lajos Iskola
tanulója válaszolt. 

Hogyan sikerült beilleszked-
ni a csapatba?

Az elején nehéz volt összerá-
zódni, hiszen nagyon sokan va-
gyunk, 90-en jöttünk az öt is-
kolából, de az elsõ nap után
már úgy éreztük, mintha mind-
annyian egy jó nagy osztály tag-
jai lennénk. 

Mivel töltitek az idõt?
Az elsõ két napon jó volt az

idõ, így sikerült strandolni, de
ha esik az esõ, az sem szomo-
rít el senkit, mivel a fürdés he-
lyett más elfoglaltságaink van-
nak. Rengeteg dalt tanulunk,
gyöngyöt fûzünk, szövünk,
pingpongozunk, különbözõ ki-
rándulásokat teszünk, sõt a hát-
ralévõ napokban újabb túrákat
tervezünk. Megnézünk majd
több kilátót és egyéb látványos-
ságokat, és persze, ha megjavul
az idõ, akkor ismét a vízé lesz
a fõszerep.    

Nyaralás gyerekszemmel
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henni, kikapcsolódni vágyókat,
nincs különösebb baj. Ellenben,
ha egy-két napig rossz idõt fog-
nak ki, akkor jönnek az úgyne-
vezett alternatív programok. Le-
het például nagyon szép nyak-
láncokat készíteni, az elõtérben
csocsózni, esetleg tévét nézni,
ennél azonban sokkal kelleme-
sebb elfoglaltság, ha az egész
csapat egy alkalmi kórust alkot
és közös énekléssel, esetleg új
dalok tanulásával múlatják az
idõt. 

Éppen egy ilyen „csapatépítõ”
éneklés kellõs közepébe top-
pant be a Szentpéteri Krónika
stábja. Ott jártunkkor (július 15-
én) a Republic együttes – 67-es
út c. dala került terítékre. Az
üdülõ diákok Czégény Miklós

bácsi gitárkíséretével úgy énekel-
tek, hogy erre valószínûleg ma-
ga Cipõ is elismerõen bólintott
volna. Sajnos több nótára nem
volt idõ, hiszen alig 40 perc múl-
va indult a vonat Siófokra, s ad-
dig még az állomásra is ki kel-
lett érni. Mielõtt elhagytuk vol-
na a szállodát, módunkban állt
bepillantani a szobákba is, me-
lyek ugyan a luxust nélkülözték,
minden a funkcionalitásnak volt
alárendelve, de a lakrészekhez
fürdõszoba tartozott. Mielõtt
még rácsodálkozhattunk vol-

na, hogy a fiúk szobájában sok-
kal nagyobb volt a rend, mint a
lányokéban, a kísérõ tanárok
máris sorakozót fújtak, hiszen az
idõ sürgetett. Indultunk tehát a
vasútállomásra, ahol még elké-
szítettünk egy-két interjút, aztán
búcsút intettünk. Nemcsak a
gyerekeknek, hanem Szántód-

nak is.   Rövidke túránk végén
a gyerekek a siófoki vonatra, mi
magunk pedig (fájó szívvel) a ti-
hanyi kompra szálltunk fel. Még
szerencse, hogy a festõi panorá-
ma, no és persze az a tudat,
hogy jöhetünk jövõre is, némi-
leg kárpótolt.

S.B.

Gólya Zoltán

Jó tudni
Szántód központjában, a Balaton partjától alig 200 méterre ta-

lálható a csoportnak szállást adó, 3 szintes, 150 ágyas Rév Ho-
tel, valamint az étkezések helyszínéül szolgáló Rév Csárda. A ho-
tel hosszú évtizedeken keresztül külföldi turistacsoportok elhe-
lyezésére szolgált, manapság azonban kétágyas, pótágyazható,
fürdõszobás szobákkal ifjúsági szállodaként üzemel. Történetét
tekintve sokkal érdekesebb a szálloda tõszomszédságában lévõ,
1839-ben épült Rév Csárda. A klasszicizáló épület falán Csoko-
nai Vitéz Mihály emléktáblája díszeleg, a költõ ugyanis ebben az
épületben (az egykori révházban) írta 1798 júniusában „A tiha-
nyi ekhóhoz” c. mûvét. 

Talán mondani sem kell, de
egy ekkora csapat utaztatása, ál-
landó felügyelete, s nem utol-
sósorban színvonalas progra-
mokkal való ellátása komoly ki-
hívást jelent még egy rutinos,
rendszeresen táboroztató peda-
gógus számára is. Eközben a
szülõknek feltétlen bizalom-
mal kell lenniük a felnõtt kísé-
rõk felé, hiszen egy héten ke-
resztül – anyát és apát helyet-
tesítve – õk vigyáznak az ottho-
ni környezethez szokott cseme-
tékre. Gólya Zoltán, a Kossuth
Lajos Iskola tanára mindezt rö-
viden így foglalta össze: „Egye-
sek számára már az utazás is
megterhelõ lehet, hiszen nem
szoktak hozzá, hogy ilyen hos-
szú ideig buszon üljenek, de

azután a táborban eltöltött na-
pok során is, mind a nappali,
mind az éjszakai idõszak ko-
moly kihívást jelent, hiszen
megannyi probléma adódhat,
amit nekünk, felnõtteknek meg
kell oldanunk. Valakinek példá-
ul honvágya volt, s emiatt vi-
gasztalni kellett, de voltak olyan
diákjaink is, akik már az elsõ na-
pon belázasodtak. Ezek mind
olyan gondok, amelyeket azon-
nal orvosolni kell. Meg kell em-
líteni azt is, hogy sajnos az idõ-
járás több napon keresztül
nem fogadott minket a kegye-
ibe, ezért alternatív progra-
mokkal kellett készülnünk.
Többek között origami, gyöngy-
fûzés és közös éneklés is szere-
pelt a repertoárban.”

Felelõsség és bizalom
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Fórum a városi piacról

Ehhez képest nem volt zsú-
folásig megtelve a mûvelõdési
ház színházterme, viszont akik
ott voltak, azok nagy hozzáér-
téssel szóltak hozzá a vitához.
A város polgármestere, dr. Fa-
ragó Péter pár mondatos beve-
zetõ után átadta a szót a jelen-
lévõknek azzal a kéréssel, hogy
használják ki az alkalmat,
mondja el mindenki a vélemé-
nyét és tegyen javaslatot. A fél-
reértések elkerülése végett
azonban felhívta arra a figyel-
met, hogy ezzel a fórummal a
város vezetése nem a lakosság-
ra akarja hárítani a piac kérdé-
sének megoldását.

A megjelenteket nem kellett
különösebben biztatni, egy-
másnak adva a szót vitatták meg
ezt a valóban fontos témát.
Gyúró Lajos például rögtön az-
zal kezdte, hogy nagy hiba len-
ne, ha a lakossági fórum nem
állna ki a piac kialakítása mel-
lett. Az õstermelõk nevében
szólt, akiknek szerinte az árak

és a minõség miatt még ma is
nagy elõnyük van a multinaci-
onális cégekkel szemben. Az
árusítás körülményein azon-
ban sürgõsen változtatni kell,
mert a vásárlók többsége nem
hajlandó a földrõl kínált áruból
venni. Szerinte kulturált árusí-
tóhelyeket kell a város központ-
jában kialakítani.

Tapa Ottó a Plus Áruháznál
egy fedett csarnok felépítését ja-
vasolta, amelyet utána bérbe le-
hetne adni a termelõknek, s így
a városnak is lenne bevétele a pi-
acból. Leszögezte, egy város
nem lehet saját piac nélkül. Itt
a polgármester annyit jegyzett
meg, hogy a Plus Áruház környé-
ke nem jöhet szóba, mert azt a
területet a korábbi önkormány-
zat már eladta.

Fórizs Attila szerint is a vá-
roshoz méltó, kulturált árusító-
helyeket kell kialakítani. Ha ja-
vulnak a feltételek, akkor a kör-
nyékrõl is szívesebben jönnek
az õstermelõk, tehát szélesedik

a választék és csökkenhet az ár
is, ami jó a helybelieknek. Töb-
ben csatlakozva hozzá azt kér-
ték, hogy ne valahol a város pe-
remén, hanem lehetõség sze-
rint a központban alakítsák ki
a piacot, még annak árán is, ha
emiatt kevesebb árusítóhelyet
lehet építeni. Azzal is minden-
ki egyetértett, hogy ha jó a pi-
ac, friss és olcsó az áru, akkor
a vevõk egyre nagyobb számban
fognak megjelenni. A terület ki-
alakításával az utcasarkokon
áruló alkalmi árusokat is ki le-
hetne szûrni.

A polgármester az elhangzot-
takat összegezve megállapítot-
ta, hogy valamennyi jelenlévõ
egyetért a városi piac megépí-
tésével. Több helyszín is el-
hangzott a felvetésekben, a
polgármester a Ramada fagylal-
tozó melletti üres telket javasol-
ta, mert ott lehet megvalósíta-
ni mindazokat a kéréseket,
amelyeket a megjelent vevõk és
eladók a fórumon megfogal-
maztak. Ezt az ötletet támogat-
ták a vita résztvevõi. Dr. Fara-
gó Péter szerint csupán jelké-
pes összeget kellene fizetniük
a standot bérlõknek, mert nem
a bevétel a legfontosabb szem-
pont a városi piac kialakításá-
nál, hanem azoknak a feltéte-
leknek a megteremtése, ame-
lyeket a fórum résztvevõi is
megfogalmaztak. Reményét fe-
jezte ki, hogy a város által vál-
lalt költségeket az õstermelõk
jó minõségû és olcsó áruval vi-
szonozzák, amely felveszi a
verseny a szupermarketek kíná-
latával, és találkozik a vásárló-
közönség igényével és elége-
dettségével. 

Miután a fórum résztvevõi tá-
mogatták a piac kialakítását, a
polgármester szerint még ebben
az évben megkezdik a fedett, be-
tonból készült árusítóhelyek ki-
alakítását, a területet térburko-
lattal látják el, és természetesen
WC-t is építenek. Legkésõbb jö-
võ tavasszal a sajószentpéteriek
birtokukba vehetik a piacot,
ígérte dr. Faragó Péter.

-f.i.-

Valószínûleg sokakat meglepett a városban, hogy a
polgármester nyílt fórumra hívta a városlakókat an-
nak a kérdésnek a megbeszélésére: legyen-e piaca
Sajószentpéternek. S ha igen, akkor azt a város mely
részén alakítsa ki az önkormányzat. Ennek a „Vitas-
suk meg!” felhívásnak az újdonsága abban állt, hogy
kevés városban kérik ki az emberek véleményét, és
hallgatják meg javaslatait ilyen ügyekben.

Dr. Faragó Péter polgármester

Gyúró Lajos

Fórizs Attila

Tapa Ottó
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Nem a ruha teszi az em-
bert, ez igaz, különösen a
mai világban nem, amikor
követendõ divat lett a
könnyed, lezser viselet,
nem tûnik fel a már-már
trehánynak tûnõ öltözet,
s meg sem botránkozunk
az extrém és kihívó ruha-
darabokon. 

Az ápolatlan és koszos figurá-
kat azonban kikerüljük. Nincs ez
másként környezetünkkel, saját
portánkkal, de városunkkal sem.
Igényesebbek lettünk: virágos
utcákra, tiszta járdákra, gondo-
zott épületekre és csillogó kira-
katokra vágyunk. Rosszul érez-
zük magunkat egy piszkos, gon-
dozatlan településen. Különö-

sen akkor, ha mi idõt, pénzt és
fáradtságot nem kímélve csino-
sítunk, míg mások erre rá se he-
derítenek, sõt, azt is tönkrete-
szik, amit mi rendbe hoztunk.

Így gondolkodott a város ve-
zetése is, amikor meghozta a Sa-
jószentpéter közterületének
rendjérõl szóló rendeletét. En-
nek részleteirõl kérdeztük Éles
Emõkét, az önkormányzat mû-
szaki osztályának vezetõjét.

– Még ma is kevesen fogad-
ják el, hogy saját portájuk elõtt
maguknak kell söpörniük.

– Mi is ezt tapasztaljuk – ér-
tett egyet észrevételünkkel az
osztályvezetõ –, pedig ez régi
igazság. Minden lakónak magá-
nak kell gondoskodnia az ingat-
lanja elõtti járdaszakasz tisztán-

tartásáról és a járdát környezõ
területsáv gyomtalanításáról. A
havat is neki kell eltakarítania és
a síkosságot megszüntetnie, sõt,
az ingatlan elõtti csapadékvízá-
rok tisztításáról is a tulajdonos-
nak kell gondoskodnia. Ezeknek
a munkáknak az elvégzését el-
lenõrizni fogjuk.

– Milyen következmények-
kel jár, ha valaki nem tesz
eleget a kötelességének?

– Ez szabálysértési eljárást von
maga után, bírság is kiszabható,
amely 30 ezer forinttól kezdõ-
dik. Ha a tulajdonos nem vég-
zi el az ingatlan elõtti szakasz
rendbetételét, azt mi helyette
megtesszük, viszont a büntetés
mellett ennek költségei is a tu-
lajdonosra hárulnak.

– Mi a helyzet a közterület
igénybevételével?

- Ha bárki építési törmelék,
hulladék elhelyezésére vagy más
célra szeretne közterületet
igénybe venni, annak közterület-
foglalási engedélyt kell kérnie.
Az errõl szóló tudnivalók rövi-
desen fölkerülnek a város inter-
netes portáljára, ahol egyébként
nagyon sok nyomtatványt meg-
találhatnak majd az állampolgá-
rok, letölthetik azokat, hogy
könnyebben eligazodhassanak
ezekben a kérdésekben. Arra kü-
lön felhívnám a lakosság figyel-
mét, hogy hulladékot engedély
nélkül közterületen nem szabad
tárolni, mert szintén bírságot
szabunk ki arra, aki ez utóbbi
szabály ellen vét.

Különleges ajándékkal lepte
meg két volt kossuthos diák a sa-
jószentpéteri általános iskoláso-
kat.

Malacsina Rita jelenleg az
Amerikai Egyesült Államokban
él, és egy magániskolában tanít.
Tanítványaival és hétéves kislá-
nyával alig másfél hónap alatt
1000 darab angol nyelvû isme-
retterjesztõ és mesekönyvet, va-
lamint gyermekmagazint gyûj-
töttek a sajószentpéteri gyerekek
számára. A könyvek szállítását
Vester Csaba koordinálásával a
DHL Global Forwarding szállí-
tócég bonyolította, vállalva az
utaztatás teljes költségét és a
csomag kézbesítését. 

Az ajándékkönyvek átadására
a Kossuth Lajos Tagiskola tan-
évzáró ünnepélyén került sor.
Édesanyja és az amerikai gyere-
kek üdvözletét Kicsi Floyd, Ri-
ta kislánya hozta el, aki magyar
nyelven köszöntötte a sajó-
szentpéteri diákokat. Az önkor-
mányzat és a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola nevé-

ben dr. Márton Kinga, Sajó-
szentpéter Város Jegyzõje vette
át az értékes és hasznos ado-
mányt.

– Én szeretek olvasni, és ott-
hon nagyon sok könyvünk van.
Az elolvasottak közül közel szá-
zat tettünk mi is a csomagba. Ol-
vassatok ti is minél többet –
hangzottak az átadó ünnepsé-
gen Kicsi Floyd szavai.

– Örömmel tölt el, hogy az öt-
letünkbõl valóság lett – üzente

Amerikából Malacsina Rita, a
gyûjtés ötletgazdája és szervezõ-
je -, és a közös könyvgyûjtésünk
révén sajószentpéteri volt isko-
lánkban kialakulhat a Kicsi Eng-
lish Library (Kicsi Angol Könyv-
tár). Diákjaim megélhették az
ajándékozás örömét, az otthoni
diákoknak pedig ez a könyvcso-
mag tovább segít az angol nyelv
tanulásában. Kezdeményezésün-
ket folytatjuk a jövõben is. Aki
tud, és lehetõsége van rá, kérjük,

csatlakozzon hozzánk!
Vester Csaba, a könyvszállítás

magyarországi koordinátora
hozzátette:

– Egy ötlet igazán csak akkor ér-
tékes, ha meg is valósítják. Jó ér-
zéssel tölt el az, hogy volt általá-
nos iskolánkat munkámmal, köz-
remûködésemmel ilyen nemes
célból én is segíthettem. Külön kö-
szönöm a DHL Global Forwarding
cégnek a nagylelkû segítséget. Iga-
zi csapatmunka volt.

Irtani  kell!
Virágzik a parlagfû. Sokan szenvednek városunk lakói közül is allergiás megbetegedésekben. A

parlagfû irtását az egész országban jogszabály írja elõ. Belterületen a növényvédelmi szerv felada-
ta a parlagfûirtás és a munkálatok elvégzésének a figyelemmel kísérése. A földhasználó, bérlõ, tula-
jdonos kötelessége a parlagfû elleni védekezést elvégezni június 30-ig. Ez különbözõ formában
történhet: akár gyomirtással, akár kaszálással, a lényeg, hogy megakadályozzuk a parlagfû terjedését.

A közterület-felügyelõk rendszeresen járják a várost, s ahol azt tapasztalják, hogy ez nem történt
meg, ott növényvédelmi helyszíni bírságot szabhatnak ki, melyhez nem kell külön figyelmeztetõ.

Lakossági bejelentés alapján is küldhetõ felszólítás a kötelességüket elmulasztóknak. Érdemes
mindenkinek komolyan vennie a szabályokat. A megadott határidõ ugyanis letelt, tehát számí-
tani lehet a fokozott ellenõrzésre. Aki a felszólításnak nem tesz eleget, az 20 ezer és 5 millió forint
közötti összegben bírságolható.A közterületeken a városgondnokság végzi a parlagfû irtását.

Szigorúbban ellenõrzik
a közterület rendjét

Kicsi Angol Könyvtár Sajószentpéternek
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– Mielõtt bekapcsoltam a
magnót, az ovisok ballagásá-
ról beszélgettünk, és könnyes
lett a szeme. A ballagás óta
már eltelt néhány nap, és
utólag mégis ennyire elérzé-
kenyül?

– Nem tehetek róla. A legtöb-
ben ilyenek vagyunk, mert csak
az elérzékenyülõs pedagógus
marad meg nyugdíjas koráig a pá-
lyán. Nagyon fura dolog, hogy az
elsõ óvodásaimnak már az óvo-
dás korú gyermekei is elballag-
tak. Ez mutatja számomra, mi-
lyen gyorsan múlik az idõ. Azt
észre sem vettem, hogy huszon-
hatodik éve dolgozom óvodape-
dagógusként Sajószentpéteren.

– Azt mondta az ünnepsé-
gen, a kitüntetés átvétele
után, hogy valóban meglepe-
tésként érte az elismerés,
mert ha elõre tudja, akkor
másképpen öltözött volna
fel. Milyen ruhát vett volna
fel, ha elõre értesül az öröm-
teli hírrõl?

– Valóban meglepett, alig ju-
tottam szóhoz. Azért vettem
akkor nadrágot, mert kerti par-
tit rendezett számunkra pedagó-
gus napon az önkormányzat.
Már az is jólesett a pedagógus
kollégáknak, hogy megtiszteltek
bennünket és a fenntartó meg-
köszönte a munkánkat. A kérdé-
sére válaszolva, ha tehát meg-
súgta volna valaki, hogy minisz-
teri kitüntetést kapok, akkor
szoknyát vagy ruhát veszek fel az
ünnepségre.

– Mindig érdekelt, hogy
számon tartja azt egy óvónõ,
egy tanító vagy tanár, hogy
pedagógusi pályája során
mennyi gyerek került ki a ke-
ze alól?

– Én nem tartom számon, de
ki lehetne számolni, mert há-
romévente húsz-huszonöt gye-
reket ballagtattam el sírva az
óvodánkból, de ne várjon tõlem
számokat, mert nem vagyok jó

matematikus, óvónõ vagyok.
Nagyon sokan kerültek ki a ke-
zem alól, és mindegyik kicsire
szívesen és nagy szeretettel em-
lékszem vissza.

– Az elmúlt években elbal-
lagott gyerekekre is? Azt
mondják, hogy a mai óvodá-
sok és iskolások virgoncab-
bak, mint a régiek voltak.

– Én ezt nem mondanám. Má-
sabbak. De a világ is másabb lett.
Az soha nem fordult meg a fe-
jemben, hogy a mostani gyere-
kek rosszabbak, mint a tíz vagy
húsz évvel ezelõttiek. Nem vet-
tem észre ilyesmit, de talán azért
nem, mert amióta emlékszem,
állandóak gyereksereg vett kö-
rül. Mégsem emiatt lettem óvo-
dapedagógus, sõt nem is készül-
tem tudatosan erre a pályára.
Anyukám javasolta, hogy a gim-
názium helyett inkább szakkö-
zépiskolába menjek, ahol óvó-
nõi szak indult. Lehet, hogy õ
látta bennem a tehetséget, hogy
boldoggá fog tenni ez a pálya.
Az iskolában egy csodálatos
óvodapedagógus keze alá kerül-
tem, aki megismertette és meg-
szerettette velem ezt a hivatást.
Eldõlt minden, óvónõ lettem, és
soha nem bántam meg ezt a
döntésemet, még a legnehezebb
pillanatokban sem.

-f.i.-

– Nagy tapsot kapott, ami-
kor a pedagógusnapi ünnep-
ségen átvette az elismerést.

– Ezt nem is figyeltem, annyi-
ra meglepett, amikor a nevemet
hallottam. Rendkívül jól esett,
hogy országos szinten is méltá-
nyolják a munkámat, persze a
kollégák tapsa legalább ennyire
fontos számomra.

– Úgy tudom, hogy ebben
az évben jubilál, hiszen hu-
szonötödik éve dolgozik test-
nevelõ tanárként.

– Látja, ezzel eddig nem is fog-
lalkoztam. Valóban, 1983-ban
léptem Sajóládon a tanári pályá-
ra, majd három év után a jelen-
legi Sajószentpéter Központi
Általános Iskola Hunyadi Mátyás
Tagiskolájába kerültem, s az
óta itt dolgozom testnevelõ ta-
nárként, közben 2005 és 2007
között igazgatója voltam az in-
tézménynek.

– Ünneprontónak tûnhet a
kérdésem, de nem annak
szánom: mintha kevésbé len-
ne fontos a gyerekek és a
szülõk számára a testneve-
lés.

– Én is így látom, és bánt is
a dolog. Azt tudomásul vettem,
hogy a világ a tárgyi ismeretet
kéri számon a gyerekektõl, és

a testnevelésre kevesebb fi-
gyelmet fordítanak, amikor a
gyerekek jövõjérõl van szó.
Nem a testnevelõ tanár mon-
datja velem, hanem az egészsé-
gesen gondolkodó szülõ, hogy
sokkal többet kell törõdnünk
gyermekeink egészségével,
mert ezért hálásak lesznek ne-
künk felnõtt korukban. A taná-
ri munkámat is ennek szellemé-
ben végzem. 

Nem olimpikonokat, hanem
testben is egészséges embereket
szeretnék nevelni, ameddig ezt
megtehetem. Az oktatási intéz-
ményekben erre egyre inkább
odafigyelnek, inkább a szülõk
gondolkodásmódjának kellene
változnia.

– Példát kellene mutatniuk
a gyereknek, mert ma ez
hiányzik. Ez pedig a peda-
gus munkáját is megne-
hezíti.

– Nagyon fontos, amit mond.
Én az életmódommal, de még
az öltözködésemmel is igyek-
szem jó példával szolgálni. A
szülõknek is tudniuk kell, hogy
a gyerek számára a példamuta-
tás a legjobb motiváció. A
gyerekem példájával hozakod-
nék elõ, akinek a testnevelõ ta-
nára, az akkor 58 éves Csáki
Károly, a korláton egymás után
huszonötször csinálta meg a
karlendületet. Ámulva nézte a
fiam, és akkor azt mondta,
hogy ezután bárki, bármit kér-
het tõle. 

Ez a momentum is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a Magyar
Köztársaság Jó Tanulója, Jó
Sportolója lett öt évvel ez-
elõtt. Én mindent megteszek
az iskolában a tanítványai-
mért, de a becsületes és tisz-
tességes munkára elsõsorban
a család tudja nevelni a gye-
reket. A mi családunkban ez a
gondolkodásmód meghozta
a gyümölcsét.

-f.i.-  

Miniszteri kitüntetést kaptak
A május 30-án megtartott városi pedagógusnapon, kiváló munkájukért ketten is országos szintû elismerésben
részesültek, megkapták a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális miniszterének kitüntetését, a Miniszteri
Elismerõ Oklevelet. Velük beszélgetett még a Szentpéteri Krónika munkatársa.

Demjén Béláné, a Központi
Napközis Óvoda pedagógusaSajószentpéter Központi Álta-

lános Iskola Hunyadi Mátyás
Tagiskola, testnevelõ tanár

Demjén BélánéBarta József
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– Mióta mûködik Sajó-
szentpéteren a kihelyezett ta-
gozat?

– Önálló iskolaként 1965-tõl
mûködünk, és azóta fokozato-
san váltunk a megye és a térség
egyik legnagyobb és legjelentõ-
sebb mûvészetoktatási intéz-
ményévé.

Idõközben felismertük, hogy a
város környéki községek gyerme-
kei hátrányban vannak a városi
gyermekekkel szemben a hang-
szeres tanulást illetõen, ezért a
Zeneiskola 1968-ban megnyi-
totta elsõ fiókiskoláját. Azóta 18
településen, összesen huszon-
nyolc intézményben tartunk mû-
vészeti oktatást. Sajószentpéteren
1994-tõl vagyunk jelen képzõ– és
iparmûvészeti képzéssel, amit a
tánc– és a zenemûvészeti ág tan-
szakai követtek.

Azóta nagyszabású koncer-
tekkel, igényes és színvonalas ki-
állításokkal, tehetséges növendé-
keink bemutatkozásával, verse-
nyeztetésével igyekszünk meg-
mutatni a szülõknek, a város la-
kosságának azt a sokoldalú mû-
vészetoktatási rendszert, amely
széles körû lehetõséget biztosít
az itt élõ gyermekek számára.

A sajószentpéteri iskolákban
végzettek közül már számos
növendék választotta a mûvésze-
tet hivatásként, de ennél sokkal
fontosabb, hogy több száz fiatal
a mûvészet szeretetével, értésé-
vel gazdagodott, a mûvészet se-
gítségével megtanulta, hogyan
fejezheti ki, és hogyan értheti
meg önmagát.

– Hány gyermek tanul Sa-
jószentpéteren?

– Büszkén mondhatom, hogy
Kazincbarcika után a legtöbb
gyerek Sajószentpéteren tanul
valamilyen mûvészetoktatási tan-
szakon. Ezért is kiemelten fon-
tos számunkra, hogy az eddigi
lehetõségeket továbbfejlesztve,

magas színvonalon tudjunk
megfelelni az itteni elvárások-
nak.

– Ez az oktatási forma költ-
ségtérítéses?

– Az alapfokú mûvészetokta-
tás 1993-tól a közoktatás része.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy az
állam normatív hozzájárulást
rendelt hozzá, ugyanakkor a
szülõknek térítési díjat kell fi-
zetniük.

Sajnos, az elmúlt években az
állami normatíva nagymérték-
ben csökkent, ezzel egyidejûleg
a térítési díjak is emelkedtek, ez
az összeg azonban – mely jelen-
leg életkortól függõen 3500 és
8000 forint egy félévre – szerin-
tem még nem olyan magas,
hogy azt a szülõk ne tudnák ki-
fizetni. Mivel az állam a mûvé-
szetoktatást csak egy tansza-
kon támogatja, a több tanszakon
tanulóknak és a 22 éven felüli-
eknek tandíjat kell fizetniük, ami
azt gondolom,  már valóban ma-
gas összeg.

– Van-e alsó, illetve felsõ
korhatár szabva?

– Hatéves kortól várjuk a gye-
rekeket, de a nagyon tehetsé-
geseket már az óvodában kivá-
lasztjuk, együttmûködve az ott
dolgozó szakemberekkel. Ko-
dály Zoltán is azt mondta,
hogy a zene– és mûvészetokta-
tást nem lehet elég korán kez-
deni. Növendékeink nagy ré-
szét az általános iskolások te-
szik ki, de sokan vannak közép-
iskolások és fõiskolások is.

Természetesen várjuk a mo-
dern szemléletû felnõtteket is.

– Kapnak valamilyen képe-
sítést az Önöknél tanuló
gyermekek?

– Természetesen. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat a fenntartónk – és a ná-
lunk végzett gyerekek a tanul-
mányaikról államilag elismert bi-

zonyítványt kapnak.
– Sajószentpéteren a Kos-

suth és a Pécs i tagiskolák-
ban van lehetõség tanulásra,
de a többi intézménybõl is fo-
gadnak gyerekeket?

– Igen, iskolánkba bárki be-
iratkozhat, még felnõtt növen-
dékeink is vannak, bár õk nin-
csenek sokan. A tanulók nagy ré-
sze általában abból az általános
iskolából  kerül ki, ahol éppen
oktatunk, ez azonban nem azt
jelenti, hogy a város más isko-
lájából ne lehetne hozzánk be-
iratkozni. Mindenkit várunk,
aki szeretne megismerkedni a
mûvészet kifogyhatatlan tárhá-
zával.

– Ön szerint mi az, amit a
mûvészet, a zene adhat az
embereknek, a gyerekeknek?

– Ma, amikor a gyerekek szá-
mára az érték – finoman fogal-

mazva is – nem mindig bír meg-
felelõ tartalommal, akkor a ze-
ne, a mûvészet olyan „lelki táp-
lálékuk” lehet, ami átsegítheti
õket ezen a nehéz idõszakon.

Az alapfokú mûvészetoktatás
célja, hogy hozzájáruljon a har-
monikus, érzelmileg gazdag,
kreatív személyiség kialakulásá-
hoz, nyitottá tegye a kultúra irá-
nyában a gyerekeket, formálja
esztétikai érzékenységüket,  a
mûvészetek befogadására, érté-
sére és mûvelésére nevelje õket.
Ettõl szebb célokat, azt gondo-
lom, nehéz megfogalmazni. Mi
arra törekszünk, hogy a tan-
anyag gyakorlati elsajátítása mel-
lett a tanulók egész személyisé-
gét fejlesszük, felnyissuk szemü-
ket a mûvészetekre.

Én hiszek benne, hogy képe-
sek vagyunk befolyásolni a világ
dolgait, és abban, hogy mun-
kánkra ma még inkább szükség
van, mint az elmúlt években.
Úgy gondolom, hogy ma ez az
egyedüli  iskolatípus, mely jel-
legébõl adódóan képes a gyere-
keknek megfogalmazni, hogy mi
az értékes, és a mûvészetek vi-
lágában is útmutatót ad! 

Õszintén remélem, hogy az
anyagi terhek emelkedése elle-
nére a szülõk továbbra is a mi
intézményünket választják majd,
és egyre több gyermeknek nyit-
hatjuk meg a mûvészetek csodá-
latos tárházát.

– Köszönöm a beszélgetést. 
Szabados Mária

A  mûvészetek  varázsos  világa  
Beszélgetés Várkoly Imre igazgatóval

A kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Mûvésze-
ti Oktatási Intézmény sajószentpéteri tagozatának
évzáró mûsorát májusban tartották a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban. A mûsort követõen beszélget-
tünk Várkoly Imrével, az intézmény igazgatójával.

Várkoly Imre
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Június utolsó hetében ismét
gyerekzsivajtól lett hangos a
dusnoki közösségi ház. Ekkor
került ugyanis megrendezésre
a német nyelvi napközi, amely
már ötéves múltra tekint vissza.
Csáki Károlyné az életre hívója,
aki a helyi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke. Szív-
ügyének tekinti a hagyomá-
nyok ápolását. Eredményes ez
a törekvése, hiszen  évrõl-évre
egyre több tanuló vesz részt a
napköziben. 

A gyerekek a dalokon, a ver-
seken, a mondókákon és a dra-
matizált meséken keresztül
közelebb kerülnek a német
nyelvhez és a sváb kultúrához.

A foglalkozások vidám hangu-
latban és játékos formában zaj-
lanak. A szünetekben lehetõ-
ség van focizni, pingpongozni,
s ezáltal ismerkedni. Ugyanis
a résztvevõ gyerekek a  a város
különbözõ tagiskoláiba jár-
nak, s így nem ismerték eddig
egymást. Délutánonként kéz-
mûves-foglalkozásokon ügyes-
kedtek a tanulók. Volt gipszön-
tés, agyagozás, gyöngyfûzés
és álarcfestés.

A hét zárása miden évben
egy rövid mûsor bemutatása a
tanultakból. Erre az alkalomra
meghívásra kerülnek a szülõk,
a térségben mûködõ német ki-
sebbségi önkormányzatok  és

Sajószentpéter város képviselõi
is. A gyerekek az idén is vidám
mûsorral kedveskedtek a kö-
zönségnek. A szülõk megelége-
déssel  és büszkeséggel nézik
gyermekük szereplését, látva,
hogy hasznosan telt el számuk-
ra ez a hét. 

A meghívott vendégek elis-
meréssel szólnak a napköziben
folytatott munkáról. Ebben az
évben ezt a munkát Román Pé-
ternének, Sándor Károlynénak
és Veres Mariannának köszön-
ték meg.

A gyerekek és tanáraik ebben
az évben is így köszöntek el
egymástól: „ Jövõre veletek
ugyanitt!” 

Német nyelvi  napközi
Dusnok, 2008 júniusa

A rászoruló gyermekek nyári
étkeztetésérõl az elõzõ évekhez
hasonlóan az idén is gondosko-
dik a város. Ennek érdekében a
település 3.444.000 forint álla-
mi támogatást igényelt a nyári
szociális gyermekétkeztetés biz-
tosítására. 

A keretösszegbõl 328 gyermek
kap naponta egyszer meleg
ételt harminc munkanapon ke-
resztül.  A támogatás a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ, elsõsorban
tíz év alatti gyermekek étkezte-
tésére vonatkozik, s az egy gyer-
mekre jutó összege legfeljebb
napi 350 forint lehet. A támoga-
tásban részesülõkrõl – a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felelõsök
javaslata alapján – a Szociális és
Egészségügyi Bizottság döntött. 

A gyerekek egy hónapon ke-
resztül 2008. július 1.-augusztus
31. közötti idõszakban juthatnak
hozzá az ellátáshoz. A támoga-
tásban részesítettek számára a
Kristály Étteremben készítik el
az ebédet, amelyet  kihordásos
formában vihetnek haza az érin-
tett családok. 

Az önkormányzat a jövõben is
tervezi a családok életvitelét támo-
gató pályázati források figyelem-
mel kísérését, valamint ezek
igénybevételének megszervezését.

Nyári
gyermekétkeztetés 

Nyári napközis foglalkozások
zajlottak a Mûvelõdési Központ-
ban két héten keresztül, két cso-
portban. Az elsõ csoportban 22,
a másodikban 16 gyermek vett
részt a programokon. A szerve-
zõk igyekeztek színvonalas elfog-
laltságot, mûsort összeállítani a
gyerekek számára, hogy minél
tartalmasabban tölthessék a nyá-

ri vakáció ezen idõszakát az in-
tézményben, illetve annak fala-
in kívül. 

Lehetõségük volt játszóházi,
néptánc-, sakk- és sportfoglalko-
zásokon, mozifilmvetítéseken
részt venni, de szerepelt a prog-
ramban városunk nevezetessé-
geivel, látnivalóival, híres szülöt-
teivel való ismerkedés is. Aka-

dályversenyt, számháborút is
szerveztek a gyerekeknek a Mû-
velõdési Központ munkatársai
az önkéntes munkát vállaló pe-
dagógusokkal közösen. Töb-
ben a szerencsi várba, az ott ta-
lálható Zemplén Múzeumba és
a diósgyõri várba kirándultak a
két hét alatt.  

Sólyom

Nyári napközis foglalkozások
a Mûvelõdési Központban

Az augusztus 20-ai ünnepi mûsor programja
15:00 Bajtala Emese hárfa mûsora

15:30 MSK népdalkör

15:45 Kenyérszentelés  

16:00 Ünnepi beszédet mond:

Dr. Faragó Péter polgármester

16:15 Ünnepi mûsor:

A Nevesincs Színház bemutatja:

Szent István király emlékezete      

16:50 „Latin varázs” zenés táncos show

mûsor

17:25 Szuper dáridó (Havas György, Kékesi Erika,

Várkonyi Szilvia mulatós slágerek, táncdalok, nóta,

operett, pop-rock) Kékesi Erika – Megasztár,

Várkonyi Szilvia – interoperett mûsor

18:30 Kozmix együttes
19:30 MSK mazsorett csoport
20:00 Szûcs Judit
21:00 Hastáncosok mûsora
21:15 Delhusa Gjon
22:00 Tûzijáték
22:15 DJ Szatmáry DISCO
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Fesztiválok Sajószentpéteren

Az észak-borsodi terület ti-
zenegy települése fogott össze
még 2001-ben, hogy színvona-
las rendezvényekkel várhassák
a látogatókat, szûkebb pátriá-
jukba csalva õket. A helyszínek
gyönyörû természeti környeze-
tet, gazdag kulturális örökséget
és építészeti kincseket sorakoz-
tatnak fel: kastélyokban, temp-
lomokban, tereken, az aggtele-
ki Baradla-barlang Hangver-

senytermében, strandon, kaszi-
nóban, valamint a Lázbérci-
víztározó gátján tartották meg
a szép számú közönséget von-
zó elõadásokat. A tíz nap alatt
több tucat eseménnyel várták
az érdeklõdõket, melyek jelen-
tõs része díjmentesen volt láto-
gatható. 

A programsorozat sokszínû
palettáján komoly- és könnyû-
zenei koncert, nótaest, opera,

mese-táncjáték, bábszínházi
elõadás, paródia, táncszínház és
filmvetítés is található. Sajó-
szentpéter rögtön az elsõ évtõl,
2001-tõl résztvevõ helyszíne a
fesztiválnak és nem volt ez más-
képp az idén sem. A Korona ét-
terem elõtti téren adott egy fer-
geteges koncertet a Sankofa
együttes, amelynek tagjai Ma-
gyarországon élõ ghánai fiata-
lok, akik produkciójukban ha-
zájuk népzenéjét és táncát mu-
tatták be a közel 400 fõnyi né-
zõközönség elõtt. A fesztivál
másik sajószentpéteri helyszíne
a református nagytemplom
volt, ahol Papp Sándor gitármû-
vész és a Debreceni Gitár
Quartett adott hangulatos kon-

certet Fábryné Kurdi Klára fu-
volamûvész közremûködésé-
vel. A koncert során a klasszi-
kus gitárzenétõl a latinos fla-
menco zenéig nagyon sok szép
zenemûvet hallhatott a 150 fõ-
nyi érdeklõdõ.

A Borsodi Mûvészeti Fesztivál
után már itt a következõ feszti-
vál, a XIII. Sajóvölgyi Nemzetkö-
zi Folklórfesztivál, amelynek Sa-
jószentpéter szintén egyik hely-
színe. Augusztus 7-én, csütörtö-
kön, a Korona étterem elõtti té-
ren 17:30 órai kezdettel magyar
és görög nemzeti est és táncház
lesz, amelyre minden érdeklõ-
dõt szeretettel hívnak és várnak
a szervezõk. 

Sólyom Sándor

Már nyolc éve szórakozhatunk az észak-borsodi táj-
egység rangos kulturális eseményén, a Borsodi Mû-
vészeti Fesztiválon. A több mint tíznapos program-
sorozatot minden év júniusának második felében ren-
dezik meg Kazincbarcikán és környékén. Az itt élõk
és az idelátogatók a mûvészetek segítségével felfe-
dezhetik a környék szépségeit is.

Kopcsik  édes  mesevilága  
Ismét meglepte a világot városunk díszpolgára

Marcipániában újabb cso-
da született. Városunk
díszpolgára, Kopcsik Lajos
Oscar-díjas mestercukrász
marcipánból és cukorból
megalkotta a mintegy ti-
zenöt négyzetméteres Ba-
rokk szobát.

A határainkon túl is nagy ér-
deklõdést keltõ alkotást július
18-án mutatták be ünnepélyes
keretek között Egerben, a mes-
ter állandó kiállításának helyet
adó Kopcsik Marcipániában,
ahol Sajószentpétert városunk
polgármestere, dr. Faragó Péter
képviselte.

A felvételünkön is látható Ba-
rokk szoba két év alatt készült el.
Szinte hihetetlen, de 800 kilo-
gramm cukorlisztet és 400 darab
tojást használtak fel a cukortész-
ta elkészítéséhez, amelybõl azu-

tán a mester aprólékos munká-
val alkotta meg az élethû szoba-
belsõ valamennyi tárgyát. Az in-
tarziás parkettától, a függönyökön
és barokk bútorokon át, a fésül-
ködõ asztalon felejtett almacsut-

káig, minden cukormázból ké-
szült. Éppen úgy, mint a Kopcsik
Lajost és feleségét ábrázoló két
arckép vagy Haydn hegedûje. 

A megálmodott, majd páratlan
kitartással és hozzáértéssel elké-

szített édes kopcsiki mesevilágot
csodálhatja meg az, aki Egerbe
látogatva betér Marcipániába. Jó
szívvel ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe a már látogatható ki-
állítást.
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A sakk hosszú évtizedek
óta az egyik legkedvel-
tebb sport Sajószent-
péteren. Volt olyan idõ-
szak, amikor elsõsorban
a hajdani sajószentpéte-
ri üveggyár sportegye-
sületének keretei között
volt lehetõség sakkozni
és részt venni sakkver-
senyeken, valamint a
bajnokságokban.

A gyár bezárásával ez a lehe-
tõség is megszûnt. A sakkbará-
tok azonban nem adták fel és
néhány évvel ezelõtt egy új
sakkegyesület alakult városunk-
ban, Sajószentpéteri Sakk és Sza-
badidõ Sport Egyesület
(SSASSE) néven.

A tagok száma rövid idõ alatt
elérte a húsz fõt, mivel a szelle-
mi sportot kedvelõ helybéliek-
hez hamarosan a környezõ tele-
pülésekrõl is csatlakoztak új ta-
gok. Rendszeresen tartottak ös-

szejöveteleket, edzéseket, verse-
nyeket a Mûvelõdési Központ-
ban, és már az indulást követõ-
en jöttek az eredmények. A csa-
patnak mindjárt az elsõ évben
sikerült felkerülnie az Encs el-
leni osztályozó mérkõzést meg-
nyerve a megyei II. osztályból a
megyei I. osztályba, ahol sikerült
tartósan megkapaszkodnia. 

Az egyesület létszáma folya-
matosan növekedett, mégpe-
dig elsõsorban annak köszönhe-
tõen, hogy a sportegyesület ve-
zetõi, edzõi nagy hangsúlyt fek-
tetnek az utánpótlás nevelésre.
Sok iskolás gyermek sportol az
egyesületben. Annak érdeké-
ben, hogy a fiatalok is verseny-
zési lehetõséghez jussanak, és
ne csak edzés jelentse számuk-
ra a sakkozást, hanem megízlel-
hessék a küzdelem ízét is, az
egyesület ifjúsági csapatot is el-
indított a megyei II. osztályban,
mindenekelõtt tapasztalatszer-
zés és fejlõdés céljából. 

A sakkegyesület nem csak
résztvevõje a bajnokságoknak,
hanem maguk is szerveznek
egy- és többnapos versenyeket,
amelyek közül több találkozón
a résztvevõk száma elérte a száz
fõt, ami nagy eredménynek szá-
mít. A napokban újabb sikert ér-
tek el. A megyei I. osztályban má-
sodikok lettek, és jogot szerez-
tek arra, hogy osztályozó mérkõ-
zést játsszanak az NB II-be való
feljutáshoz Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye bajnokcsapatával, a
Nyíregyházával. Az osztályozó
mérkõzést ugyan elvesztette a
csapat, de miután Sárospatak vis-
szalépett az NB II-es küzdelmek-
tõl a 2008/2009-es évre, az orszá-
gos sakkszövetség a sajószentpé-

teri csapatot kérte fel az NB II-
ben való részvételre, amelyet
nagy örömmel elfogadtak. 

A sakkegyesület tagjai, ver-
senyzõi szinte valamennyien sa-
jószentpéteriek vagy városunkból
elszármazottak, de itt éltek, vagy
dolgoztak éveken, évtizedeken
keresztül. Gratulálunk és továb-
bi sok sportsikert kívánunk nekik. 

Az ezüstérmes csapat tagjai:
Kiss Pál, Dudás Péter, Zabiák Jó-
zsef, Pajer Ágoston, dr. Herczeg
Tibor, Kubinka András, Bagoly
János, Peiker Tamás, Fábián La-
jos, Tamási István, Heidrich Má-
té, Sólyom Sándor, Oravecz Jó-
zsef, Gyõri Gyula, Bagoly Péter,
Lipcsei Tamás, Halastyák Csaba.

Sólyom

HITELÉRT NE UTAZZON MESSZIRE!

– hitelkiváltásnál: értékbecslési díj
közjegyzõi díj
tulajdoni lap
fedezetkezelési díj 

– személyi kölcsön 1 órán belül
(igény esetén ajándék hitelkártya)

– fészekrakó hitel, szocpol., hitel BAR-osoknak
– APEH, közüzemi tartozás, végrehajtások kiváltása

KERESSE HELYI TANÁCSADÓNKAT!
500 000 Ft személyi kölcsön: 0-3 hó 3333 Ft

a 3. hó után 12.218 Ft
Szabad felhasználású jelzáloghitel:
1 M Ft 1-6 hó:  2.292 Ft, a 6. hó után 5.366 Ft
5 M Ft 1-6 hó:   11.458 Ft, a 6. hó után 26.831 Ft

10 M Ft 1-6 hó: 22.917 Ft, a 6. hó után 53.661 Ft

INGYENES, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉS
06-20/499-9653

marsellus@parisat.hu

NB II-es lett a sakkcsapat

0 Ft

Õsztõl magasabb osztályban küzdhetnek a csapat tagjai

Hirdetmény
A VÁROSGONDNOKSÁG (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., Tel.:
48/345-930, Fax: 48/345-330) Alapító Okirata alapján, szabad
kapacitása terhére az alábbi kiegészítõ tevékenységet végzi:
– földkitermelõ, árokásási tevékenység. A JCB 3CX típusú kot-

ró-rakodógépünk a következõ óradíjakkal áll a megrendelõk
rendelkezésére:
– sajószentpéteri lakossági megrendelés esetén

4.500.- Ft/óra
– sajószentpéteri vállalkozói/közületi megrendelés esetén

5.500.- Ft/óra
– külsõ megrendelés esetén 

7.000.- Ft/óra.
Hétvégi munkavégzés esetén az óradíjakat 20 % felár terheli.
A díjak gépkezelõvel együtt, a telephely elhagyási-érkezési idõ-
tartam figyelembevételével értendõk. Munkavégzésre megren-
delést csak írásban fogadunk el. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Bõvebb felvilágosítás Kocsi József részlegvezetõtõl kérhetõ.

2008. július 1.
Dudra József igazgató
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