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A kulturális események kora
délután kezdõdtek a Mûvelõdé-
si Ház udvarán. A szervezõk
igyekeztek úgy összeállítani a mû-
sort, hogy minden korosztály
megtalálja benne a maga ízlésé-
nek és igényének valót. Bajtala
Emese hárfamûvész lépett elõször
a színpadra és adott egy felejthe-
tetlen mûsort. Hangszerébõl cso-
dálatos dallamokat csalt elõ köz-
ismert dalokból, zeneszámok-
ból összeállítva mûsorát. 

Õt a szentpéteri Sajógyöngye
Népdalkör alkalomhoz illõ nép-
dalcsokra követte, szinte elõké-
szítve a kenyérszentelés ceremó-
niáját, amelyet Takács Alajos
római katolikus plébános tartott,
majd dr. Faragó Péter polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet, kö-
szöntõt:

Szent Istvánnak, Magyaror-
szág védõszentjének ünne-
pén szívbõl köszöntök minden
kedves vendéget, minden jót
kívánva számukra!

István uralkodása idején,
augusztus 15-én, Nagyboldog-
asszony napján hívta össze
Fehérvárra a királyi taná-
csot. Ekkor tartották az úgy-
nevezett törvénynapokat. Ké-
sõbb Szent László király ho-
zott döntést az ünnepnappal
kapcsolatban: áttették au-
gusztus 20-ára.

A történelem során már
Nagy Lajos uralkodásától
kezdve augusztus 20-a egyhá-
zi ünnepként maradt meg a
köztudatban. XI. Ince pápa el-
rendelte, hogy Buda vára tö-

röktõl való visszafoglalásá-
nak évfordulóján évente em-
lékezzen meg az egész kato-
likus világ Szent István ünne-
pérõl. (Az egyház augusztus
16-án tartotta az ünnepsé-
get.) XIV. Benedek pápa csök-
kentette az egyházi ünnepek
számát, s a Szent István-nap

is kimaradt, de Mária Terézia
mégis elrendelte a megtartá-
sát, sõt, azt nemzeti ünnep-
ként a naptárakba is felvétet-
te. Õ volt az, aki elhozatta
Bécsbe, majd Budára a Szent
Jobbot, amelyet ez idõtõl kör-
menetben vittek végig a váro-
son augusztus 20-án. 

Az 1848-as szabadságharc
után hosszú ideig nem tart-
hatták meg a nemzeti ünne-
pet. Ezt követõen elõször
1860-ban ünnepelhették meg
ezt a napot, amely ország-
szerte nemzeti tüntetéssé fa-
jult. A kiegyezést követõen tel-
jes mértékben visszanyerte
méltóságát az ünnep, hiszen
Ferenc József munkaszüneti
nappá nyilvánította. Augusz-
tus 20-a 1938-1945-ig nemze-
ti ünnep volt. Majd ezt eltöröl-
ték, de az egyházi ünnepek
sorában még 1947-ig nyilvá-
nosan ünnepelhették. Szent
István õsi ünnepébõl az „új
kenyér ünnepe” lett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Gazdag program várta az ünneplõket
Idén is színes programokkal várta a Mûvelõdési és
Sportközpont augusztus 20-án a városlakókat. Sajó-
szentpéteren már évtizedek óta hagyomány, hogy au-
gusztus 20. egyben a búcsú napja is. Ennek megfele-
lõen már a reggeli órákban vásározók, árusok hada
lepte el az intézmény elõtti utcát és árulták portéká-
ikat. 

Rengeteg ember látogatott ki a rendezvényekre, és volt kíváncsi a bazárokra

Mindenki megkóstolhatta az új kenyeret
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Magyar Országgyûlés

1991. március 5-i döntése
Szent István napját a Ma-
gyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepének nyilvání-
totta.

Tizenkilenc éve augusztus
20-án Szent Istvánt ünnepel-
jük, évrõl évre hallhatjuk Ist-
ván intelmeit fiához arról,
hogy az egynyelvû és egyszo-
kású ország gyenge és erõt-
len, arról, hogy a királynak
türelemmel és irgalommal
kell ítélkeznie, és arról, hogy
mielõtt a király dönt, hall-
gassa meg a tanácsot. Mind-
ez igaz, és megszívlelendõ.
Szent István intelmei, törvé-
nyei mintha a mának szólná-
nak és olyan alapvetõ állam-

bölcseletet alkotnak, olyan
politikai kódexet jelentenek
a mai ember számára is,
hogy méltán lehetünk rá
büszkék! Anakronisztikus
volna mindezt a demokrácia
valamiféle elõképének te-
kinteni, de Szent István ki-
rálysága, államberendezke-
dése a maga középkori mód-
ján fejlett alkotmányos ki-
rályság volt.

Évrõl évre felidézzük Ist-
ván nagy tettét, a magyar ki-
rályság megalapítását,
amellyel a magyaroknak
biztos helyet készített Euró-
pában, és felidézzük, hogy
ennek köszönhetjük megma-
radásunkat.

A Kárpát-medencében öt-
ezer éve laktak a história ál-
tal is feljegyzett népek: illí-

rek, trákok, kelták, rómaiak,
hunok, különbözõ germán
törzsek, avarok és frankok,
akik vagy beolvadtak a töb-

bi nép közé vagy nyomtala-
nul eltûntek. Az Árpád feje-
delem által megszerzett hon-
ban csak a magyarság tudott
megmaradni, ezeréves álla-
mot alapítani, amellyel az
életére törõ nagy birodalma-
kat is túlélte. 

Mégsem az volt Szent Ist-
ván legnagyobb tette, hogy
megalapította a magyar ki-
rályságot, ezzel Európához
csatolva minket. Ezt az õ ko-
rában sokan megtették. Eu-
rópa keleti szélén sorra jöt-
tek létre a keresztény király-
ságok és fejedelemségek. Az
õ igazi nagysága abban rej-
lik, hogy szuverén módon ha-
tározta meg Magyarország
helyét az akkori világban.
Halljuk meg, vegyük észre,
tekintsük példának azt az

öntudatot, azt az önbecsü-
lést, ahogy István fellépett Eu-
rópában! Nem tett hûséges-
küt a német-római császár-
nak, egész életében kerülte
a találkozást Ottó császár-
ral, nehogy ez szóba jöhes-
sen. De nem lett vazallusa
Szent Péternek sem, a pápa
hatalmát csakis a lelki dol-
gokban volt hajlandó elis-
merni. A császár és a pápa
között olyan függetlenséget
biztosított Magyarországnak,
amelyre abban a korban
csak Franciaország volt ké-
pes. Ezt a függetlenséget Ist-
ván úgy õrizte meg, hogy köz-
ben bekapcsolta Magyaror-
szágot Európa teljes gazda-
sági és kulturális vérkeringé-
sébe. 

A magyar függetlenség és
emberi, nemzeti boldogulá-
sunk Szent István óta elkép-
zelhetetlen európaiságunk
nélkül; a magyarság sokat
áldozott azért, hogy jobb
napokat éljen meg, s hogy
most erkölcsi alapja legyen
helyet foglalni a nemzetek
európai integrációs család-
jában is.

A király halála után majd-
nem negyven évig zavaros,
belháborús kor köszöntött az
országra, s amikor László ki-
rály alatt végre ismét rend és
nyugalom lett, az emberek
ráébredtek arra, mit is kö-
szönhetnek István király-
nak; azt, hogy jövõjüket, biz-
tonságukat, boldogulásukat
csakis az õ mûvére alapoz-
hatják. A magyar nép azt

akarta, hogy István a lehetõ
legmagasabb tisztességre jut-
va kilépjen az idõbõl és
szentként maradhasson meg
népe emlékezetében. Ez a vá-
rakozás és akarat, amikor
kellett, csodákat termett.
Szent István megteremtett
egy államot, amely a magyar
nemzet fennmaradását biz-
tosította, több mint ezer éve.

Lesz-e vajon bölcs belátás
a felnövekvõ generációban,
hogy a politikai torzsalko-
dást félretéve a nemzet to-
vábbélését biztosítsa? Hi-
szünk-e abban, hogy akik az
ország élén állnak, azok a
mi boldogulásunkat szolgál-
ják? Bízunk-e önmagunk-
ban? Hiszünk-e a szeretet
erejében, amelyik felemelhet-
né, megtartaná a nemzetet?

Dolgoznunk, boldogulnunk
kell, és egyre inkább meg kell
találnunk saját életükben
azokat az értékeket, amelye-
kért érdemes élni. István ki-
rály mûvét folytatnunk kell!
Önöknek, az ifjúságnak,
mindannyiunknak és min-
den jövendõ nemzedéknek,
amíg ez az ország áll. Ünne-
peljünk tehát felszabadulva,
bizakodva, jóérzéssel tekint-
ve önmagunkra!

Mondandómat Márai Sán-
dor gondolataival zárom: „Te
hallgass hazádra. Ne várj jót
a hazádtól, s ne sopánkodj,
ha megbántanak a haza ne-
vében. Mindez érdektelen.
Egyáltalán, semmit ne várj
hazádtól. Csak adjál azt,
ami legjobb életedben.” 

Dr. Faragó Péter polgármester

Bajtala Emese hárfamûvész

Takács Alajos római katolikus plébános
szentelte meg az új kenyeret
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Balla István hatalmas terme-
tével kitûnt a tömegbõl, különö-
sen akkor, amikor nyakába vet-
te a kisebbik lányát, Vivient.
Megállítottam és beszélgetésre
invitáltam a négytagú családot.

– Szeretik az ünnepeket?
Az asszonyka férjére nézett,

megadva neki ezzel az elsõ szó
jogát.

– Minden ünnepet szeretünk,
és bárhol dolgozom, ilyenkor
igyekszem haza a családhoz –
mondta István. – Kõmûves a
szakmám, ezért a mai világban
nem válogathatok, oda megyek
dolgozni, ahová hívnak. De
mindig hazajövök hozzájuk,
mert számunkra az ünnep jelen-
tõsége az együttlét.

– De nem az otthon ülõ csa-
ládok közé tartoznak.

– Egyáltalán nem – nevet fel
István. – A két gyerek meg sem
maradna otthon, de mi is fiata-
lok vagyunk még, ezért kedvel-
jük a rendezvényeket. Most is
Budapestre készültünk, a tûzi-
játékra, de hallottuk, hogy itt is
lesz, így inkább maradtunk.

Nem kell kocsiban ülnünk fél
napon át – vette át a szót Zsa-
nett, a feleség –, az megviseli a
gyerekeket. Sétálgatunk, meg-
nézzük a mûsorokat, és meg-
vesszük, amit megkíván a család.

A feleségem felvidéki – vette
vissza a szót a családfõ –, így ne-
ki nagy élmény a nemzeti ün-

nep. Vanessza és Vivien pedig a
bazárokat élvezi nagyon.

– Megvették már a vásár-
fiát?

– Az volt az elsõ – mondja az
anyuka –, már a kocsiban van-
nak a tologatós lepkék.

– Estig maradnak?
– Válogatunk a mûsorok kö-

zött, mert nagyon széles a válasz-
ték, de az esti tûzijátékot min-
denképpen megnézzük – mond-
ja végezetül István, aztán leteszi
karjából a fotózástól megszep-
pent és egyre türelmetlenebb lá-
nyokat. – No, akkor menjünk vil-
lanyautózni. 

Nem kellett kétszer monda-
nia.

-f.i.-

Ezt követõen a Theatrum
Hungaricum Színház ünnepi
mûsora következett Szent István
király emlékezete címmel. Elõ-
adásukat követõen fokozatosan

tért át a program a könnyedebb
mûfaj felé. Elõször latinos zené-
ben, táncban gyönyörködhettek
a nézõk, majd Szuper Dáridó
címmel mulatós slágerek, tánc-
dalok, operett számok következ-
tek. 

Az est sztárvendégeként fellé-
pett a Kozmix együttes, fergete-
ges mûsorral szolgált Szûcs Ju-
dit és Delhusa Gjon. Vala-
mennyien nívós produkcióval
rukkoltak elõ, nagy sikert arat-
va a Mûvelõdési Ház udvarát es-
tére teljesen megtöltõ tömeg
elõtt. A tûzijáték elõtt hastánco-
sok és mazsorettes lányok színe-
sítették még a programot. 

Az est fénypontja most is a tû-
zijáték volt, amelyben hosszú
percekig gyönyörködhettek
több kilométeres távolságból is
a város és környékének lakói. A
színvonalas mûsorokkal teli na-
pot DJ Szatmári DISCO mûso-
ra zárta.

- Sólyom Sándor -

Balláéknak ünnep
az együttlét

Az ünnepségsorozat színpompás tûzijátékkal ért véget

Nagy sikert aratott a Kozmix együttes

Gyors! Olcsó!
Hatékony!

Hirdessen a
SajóTV

képújságjában!
e-mail: 

sajotv@parisat.hu
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Idén is kapnak
élelmiszercsomagot a rászorulók

– Néhány évvel ezelõtt a Nyö-
gõ-patak medrét közmunkások-
kal sikerült kitisztíttatni, ám az-
óta újra benõtte a növényzet és
jelentõs mennyiségû hordalék is
képzõdött. A történtek után a vá-
ros vezetõi egyeztettek a Bükki
Nemzeti Park vezetõivel és a tér-
ségi polgármesterekkel, majd a
Regionális Operatív Program il-
letékeseivel tartottak megbe-
szélést a lehetséges megoldás-
ról. A szakemberek véleménye
szerint a torkolatig kellene kipu-
colni a medret, de szükség len-
ne a hiányzó burkolat pótlásá-
ra is. Ezen kívül szabaddá kell
tenni a vízfolyást, nehogy még
egyszer vészhelyzet álljon elõ a

lokális zivatarok után. Ezért pá-
lyáznak felszíni vízelvezetõ rend-
szer kiépítésére és karbantartá-
sára, amelynek becsült összege
500 millió forint. Az önkormány-
zati vezetõk arra számítanak,
hogy 2009-ben kiírásra kerül
ilyen jellegû pályázat, ezért an-
nak tervezetét már elkészítették.
Így a beadás elõtt már csak ak-
tualizálni kell a dolgozatot. 

Az Alacska-patak jelenti a má-
sik veszélyforrást, ami a nyári
idõszakban gyakran kiszárad, ám
nagyobb esõzések vagy a hóol-
vadás idõszakában az is nagy
mennyiségû vizet szállít. A hir-
telen érkezõ víztömeg gyors le-
vezetése azonban rendre más

akadályokba is ütközik,
mivel többen úgy gondol-
ták, hogy kerítésüket a me-
derbe is beépítik – sorol-
ta az árvízi helyzettel kap-
csolatos észrevételeket
Geregúr József alpolgár-
mester. 

Ezért ezt a vízfolyást is
besorolták a programba.
Az alpolgármester el-
mondta: a 26-os úton a
közelmúltban felújított,
átépített két híd megfelel
funkciójának, ám még
legalább két másik hídra
lenne szüksége Sajó-
szentpéternek. Az Árpád
útra tervezett körforga-
lomhoz építeni kell hi-
dat, mivel a nagy forgalmú út-
szakaszhoz – baleset vagy más
okból történõ forgalom-fenn-
akadás miatt – kerülõ utat is
terveznek. 

A Sajóról is szót ejtettünk,
amelynek gátrendszerét jónak
ítéli meg Geregúr József a várost

érintõ szakaszon, ám az Iskola-
szögben, a vasútállomás környé-
kén elég gyakran törnek fel buz-
gárok, a víz visszavezetése vi-
szont nincs megoldva. A megol-
dáson már itt is dolgoznak a
szakemberek. 

Kovács I.

Ha jön a víz
Tisztítatlan patakmedrek, eltorlaszolt vízfolyások

Augusztus 2-án hatalmas felhõszakadás zúdult Pa-
rasznyára és környékére, ami alaposan megduzzasz-
totta a Harica – népies nevén Nyögõ – patakot. Sze-
rencsére a Sajó vízszintje alacsony volt, így a folyó
könnyen befogadta a jelentõs mennyiségû esõvizet.
Fény derült viszont a vízfolyásokkal kapcsolatos szá-
mos hiányosságra, amelyek megoldásra várnak Sa-
jószentpéteren. 

Geregúr József alpolgármester

Együttmûködési megállapo-
dást írt alá 2008. május 6-án Ki-
rály Gábor, a Gyermekétkezteté-
si Alapítvány (GYEA) elnöke és dr.
Faragó Péter, városunk polgár-
mestere arról, hogy támogatják a
szegénység elleni küzdelmet,
amelynek részeként közös karita-
tív munkát végeznek. Ennek ke-
retén belül szerepet vállalnak az
EU Élelmiszersegély Program-
ban, ahol meghívásos pályázat út-
ján 3410 fõ támogatását nyerte el
a helyi önkormányzat. A program

szereplõje még a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium,
ahol „A közösség legrászoru-
lóbb személyeinek intervenciós
készletekbõl származó élelmi-
szerekkel történõ ellátása” nevû
projektet kidolgozták, sõt a se-
gélyszervezetek közötti megosz-
tást is õk határozzák meg. 

A GYEA kiemelkedõen köz-
hasznú jótékonysági szervezet,
amely az élelmiszersegélyt az
érintett önkormányzatokon ke-
resztül juttatja el a rászorulók-

hoz, mivel az „EUINT 2008” el-
nevezésû pályázaton jogot nyer-
tek a segélyek szétosztására. A
támogatottak kijelölésérõl Sajó-
szentpéter Város Önkormány-
zat Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága döntött az oktatási-ne-
velési intézmények, a Területi
Szociális Központ, valamint a
védõnõi szolgálatok javaslatai
alapján. Az ügyviteli és szerve-
zési feladatokat a Polgármeste-
ri Hivatal, azon belül az Intéz-
ményirányító és Szervezési Osz-
tály végzi, ahonnan Szentiványi
Enikõ projektmenedzser már
postázta az érintetteknek, hogy
hol és milyen idõpontban jelen-
jenek meg a csomagért. 

A támogatásban elsõk között
részesülõ 1540 gyermekes csa-
lád 25 kg élelmiszert kap, akik-

re pedig októberben kerül sor,
õk 11-16 kg-os segélycsomagot
kapnak. Összesen 55 116 kg
élelmiszer kerül ilyen módon ki-
osztásra Sajószentpéteren,
amely tartalmaz többek között
lisztet, cukrot, tésztákat, zsem-
lemorzsát és UHT reggeli italt. 

Az önkormányzat feladata a je-
lentõs mennyiségû áru szaksze-
rû tárolása, valamint a szavatos-
sági idõ lejárata elõtti kiosztás.
Szigorú kikötés a segélyezettek-
kel szemben, hogy az élelmiszer
semmilyen formában nem érté-
kesíthetõ, nem használható fel
befolyásolásra (vallások, szekták,
pártok stb.), és kereskedelmi
forgalomba sem hozható. Utób-
bi kitételt minden terméken fel
kell tüntetni.

K.I.

A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is természetbeni
támogatáshoz jutnak  Sajószentpéteren azok az emberek,
akik létminimum alatt vagy annak közelében élnek, mun-
kanélküliek, hajléktalanok, kisnyugdíjasok, illetve a hát-
rányos szociális helyzetû gyerekek. Az élelmiszercsoma-
gok kiosztása az elõzetes kiértesítés szerint szeptember
második hetében kezdõdik.
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Miskolcon és Kazincbarcikán
többször, több alkalommal lep-
lezõdtek már le drogterjesz-
tõk, a fogyasztók száma pedig –
megyén belül – ebben a két vá-
rosban a legmagasabb. Földraj-
zilag közöttük helyezkedik el Sa-
jószentpéter, ahonnan nem lát-
nak napvilágot hasonló hírek.
Ügyesek lennének a terjesztés-
bõl élõk? 

Nem figyelnek a jelenségre a
hatóságok, vagy tényleg csak el-
vétve jelenik meg egy-egy kábí-
tószer-fogyasztó a városban?
Ezeket a kérdéseket tettük fel a
Sajószentpéteri Rendõrõrs pa-
rancsnokának, Szternai Tamás
rendõr századosnak. 

– A fertõzöttség valamilyen
szinten nálunk is jelen van, hi-
szen ebben az évben két fo-
gyasztóval szemben indítottunk
büntetõeljárást. Egyiküket gép-
jármûvezetés közben igazoltat-
ta a járõr, és mivel gyanúsnak ta-
lálta a viselkedését, alkohol-
szondás vizsgálatnak vetette
alá. Mivel az nem hozott ered-
ményt, következett a drogteszt
– mert a járõröket már azzal is
felszerelték –, amin fennakadt
– nyilatkozta az õrsparancs-
nok. 

Hozzátette: ezen a téren sok-
kal szerencsésebb helyzetben
van a város, mint Miskolc, Ka-
zincbarcika vagy Ózd, mivel ná-
lunk nem üzemel állandó disz-
kó. A tapasztalatok szerint ugyan-
is ezeken a helyeken bukkan fel
a legtöbb drogterjesztõ, a fiata-
lok jelentõs többsége pedig saj-
nos kíváncsi a szerek hatására. 

Sajószentpéteren 4-5 évvel
ezelõtt lényegesen több ilyen
ügyben kellett eljárni, mint
mostanában. Jó hír, hogy az ok-
tatási intézményekbõl eddig
még nem érkezett jelzés arról,

hogy úgynevezett beetetõ embe-
rek cirkálnának az iskolák körül.
Ugyanígy nem kapott bejelentést
a rendõrség gyanúsan bódult
gyerekrõl sem. Ebben biztosan
szerepet játszanak a megelõzés-
re fordított erõfeszítések, hiszen
rendszeresen szerveznek bûn-
megelõzési és kábítószer-ellenes
elõadásokat, programokat a ta-
nulók számára. 

Májusban Dédestapolcsány
térségében rendeztek erdei tá-
bort a Kossuth Iskola diákjai-
nak, az õrsparancsnok oda is
utánuk ment és ugyanebben a
témakörben ismertette a fiata-
lokra leselkedõ veszélyforráso-
kat és azok lehetséges követ-
kezményeit. 

Szternai Tamás elmondta,
hogy a kábítószerrel összefüg-
gõ bûncselekményeket kiemelt
feladatként kezelik, ám ez a te-
rület nem a látványos munká-
ról, az azonnali elfogásokról is-
mert. Sok esetben több hóna-
pos felderítés áll a leleplezések
mögött, mivel a drogterjesztõk
jól megszervezett, zárt cso-
portot alkotnak, ahol a „fõnök”
már csak a pénzátvétellel fog-
lalkozik. 

A piramis alsó fokán álló kis-
terjesztõk célja viszont az, hogy
a hierarchiában minél maga-
sabb szintre kerüljenek, mert
akkor ingyen jutnak droghoz és
még jövedelmet is elkönyvel-
hetnek. A könnyû pénzszerzés
lehetõsége miatt sokan próbál-
koznak az értékesítéssel, pedig
ezért akár életfogytig tartó sza-
badságvesztés is kiszabható.
Ennek ellenére a bûncselekmé-
nyen tetten értek helye nem so-
káig marad üresen, ami a bûn-
üldözésben végeláthatatlan fo-
lyamatnak tûnik. 

-*-

A miskolci Drogambulancia
Alapítvány vezetõje, Juhászné
Ceglédi Tünde kifejtette: intéz-
ményüket 1996. június 10-én
adták át, azóta a betegforgalmuk
53218 találkozást mutat. A nyil-
vántartottak száma 2298 fõ, kö-
zöttük 365 a nõi kábítószer-él-
vezõ. Elrettentõ adat, hogy már
kezeltek 11 éves gyermeket is,
aki „szipuzott”, míg a 15 év alat-
ti páciensek száma 29 fõ. A sze-
rek között a cannabis vezeti a lis-

tát az extasy és a speed, valamint
a heroin és a szerves oldószerek
elõtt. 

A kábítószer terjesztésével
kapcsolatban kiszabott bünte-
tési tételekrõl a B.-A.-Z. Megyei
Bíróság elnökénél érdeklõd-
tünk. Dr. Sisák Péter elmond-
ta: a bíróságok mérlegelik a
gyakoriságot és a súlyossági fo-
kot, mielõtt meghozzák dönté-
süket. Mivel az ügyészség csak
ritkán nyújt be ilyen ügyekben
fellebbezést, ezért kiegyensú-
lyozottnak ítélhetõk a kiszabott
büntetések. A legsúlyosabb íté-
lettel idáig egy 180 fõs bûnszö-
vetkezet vezetõjét sújtották,
aki 15 év börtönbüntetést ka-
pott. 

Kovács István

Figyelmeztet a parancsnok
Szternai Tamás százados a Szentpéteri Krónikán keresztül

fordul felhívással a város lakosságához. Arra figyelmeztet, hogy
a nagyobb számban feltûnõ csalók számos trükkel próbálják meg-
szerezni mások pénzét, értékeit. Legyen tehát mindenki körül-
tekintõ, amikor idegenek jelennek meg nála különbözõ fondor-
latokkal. 

Az egyik ilyen mese hamis pénzrõl szól, amikor általában ket-
ten adják ki magukat rendõrnek, majd úgynevezett ellenõrzés
céljából elkérik a kiszemelt áldozat otthon tartott pénzét. A ban-
kókat gondosan átnézik, majd azt mondják, hogy a gyanúsakat
elviszik további vizsgálatra és majd visszahozzák. A becsapott
emberek sem õket, sem a pénzt nem látják többé. 

Más esetben 1-2 ezer forintos áramdíj visszatérítésérõl beszél-
nek, miközben leolvassák a villanyórát, majd közlik, hogy csak
húszezer forintos címlet van náluk, és kérik, hogy a házigazda
abból adjon vissza. A gyanútlan ember elõveszi a rejtekhelyrõl
a pénzét, mert azt gondolja, tényleg jár neki a visszatérítés, ám
ez éppen elég ahhoz, hogy némi figyelemelterelés után ellop-
ják a félretett vagyonkáját. 

A bûnözõk jelentkeznek hírközlési szakemberként is, misze-
rint átjátszó tornyot építenének a kertbe, ami után havi több
tízezer forint bérleti díjat fizetnek. Általában a „jó helyet” a kert
végén találják meg, és míg a házigazda a kijelöléssel van elfog-
lalva, a tettestárs szétnéz a lakásban. 

Szinte kimeríthetetlen az elkövetõk ötlettára, ezért kéri a szá-
zados, hogy senki ne higgyen idegen embereknek, vagyis legye-
nek bizalmatlanok azokkal szemben, akik nem tudják magukat
hitelt érdemlõen igazolni. Ezzel ugyanis saját magukat védik meg,
és nem válnak áldozattá. Ezenkívül fontos, hogy az ilyen pró-
bálkozásokat azonnal jelentsék a rendõrségnek. 

Városunkban ritka a lebukott drogos
Nyilatkoznak a szakértõk

Fekete hetet tudhatnak maguk mögött a kábítószer-fogyasztók, hiszen az ország-
ban augusztus elején pár nap alatt kilenc halálos áldozata volt a drogozásnak.
Ketten Miskolcon vesztették életüket, míg harmadik társukat csak a gyors or-
vosi beavatkozás mentette meg, ahogyan Kecelen az öt eszméletlen fiatalt is. Utób-
biak alumínium alkatrészek tisztítására használt folyadékot ittak, ami állítólag
oldja a gátlásokat, míg azok, akiknek az életébe is került, heroint használtak. 
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A város általános iskoláiban is
serény munka folyt a nyári hó-
napokban. Mint azt Perényi Bar-
nabás, a Sajószentpéteri Közpon-
ti Általános Iskola igazgatója el-
mondta, a tervezett felújítások,
karbantartási munkák elvégzése
lassan valamennyi intézményben
a befejezéséhez közeledik. A
Városgondnokság és helyi vállal-
kozók kivitelezésében fõként
festésre, mázolásra, burkolásra,
a vizesblokkok javítására, szige-
telésre került sor. A képviselõ-tes-
tület a meglévõ anyagi források
mellé 4 410 000 Ft-ot biztosított
eszközök, számítógépek, búto-
rok, programok vásárlására – tet-
te hozzá az igazgató.

Az elmúlt év júliusában végre-
hajtott integrációt követõ átszer-
vezésre az idén nem volt szükség,
így ezen a nyáron pedagógusok
elbocsátására nem került sor, csak
a nyugállományba vonuló közal-
kalmazottak álláshelyei szûntek
meg a Sajószentpéteri Központi
Általános Iskolában.

A 2008/2009-es tanévben a
Móra Ferenc Tagiskolában mû-
ködõ szegregált tanulócsoport-
ban mindössze öt tanuló folytat-
ta volna tanulmányait (kettõ kö-
zülük alacskai diák). Ezért a kép-
viselõ-testület e tanulócsoport
megszüntetésérõl döntött a jú-
niusi testületi ülésen. Tanulócso-
portok összevonására csak az
adott feladatellátási helyen ke-
rült sor, így egyes évfolyamokon
magas osztálylétszámok alakul-
tak ki, de nem kellett egy-egy év-
folyam gyerekeit áthelyezni más
helyre. Az igazgató tájékoztatá-
sa szerint szeptembertõl a tanu-
lócsoportjaik száma 63, amely-
ben 1.467 tanuló folytatja tanul-
mányait, az álláshelyeik száma
pedig 147. Pedagógusaik meg-

növekedett feladatait az idén a
képviselõ-testület az eddig mi-
nimum szintû pedagóguspótlé-
kok megemelésével igyekezett
elismerni.

Perényi Barnabás szólt arról,
hogy a 2008/2009-es tanévben
bevezetik az új pedagógiai prog-
ramot és helyi tantervet. Kiemel-
te, hogy a pedagógiai program
iskolájuk legfontosabb szabályo-
zó dokumentuma. Elkészítése
stabilizáló lesz egy évvel az in-
tegráció után, biztos támpontot
ad mindenkinek.

Az igazgató az újdonságok
között említette a nem szakrend-
szerû, illetve a kompetencia ala-
pú oktatás megjelenését. Ki-
emelt céljuk a kulcskompeten-
ciák megalapozása, hogy gyer-
mekeik számára az adottságaik-
nak, képességeiknek megfelelõ
fejlesztést biztosíthassák. A ma-
gasabb színvonalú szakszolgála-
ti ellátás érdekében új álláshe-
lyek betöltését is engedélyezte a
képviselõ-testület (logopédus,
pszichológus, gyógy-testnevelõ)
– tette hozzá Perényi Barnabás.
Az új tanévben az eddig szegre-
gált csoportban dolgozó gyógy-
pedagógus és gyermekfelügyelõ
álláshelyek elvonására nem ke-
rült sor, mivel a foglalkoztatásu-
kat az integráltan oktatott sajá-
tos nevelési igényû tanulók ma-
gas száma miatt szükségesnek
ítélte a képviselõ-testület.

Az egyes feladatellátási helye-
ken a felhasználható óraszá-
mot a tanulócsoportok száma
határozza meg, így ezek számá-
nak csökkenése a három kisebb
tagintézményben szinte csak a
kötelezõ és egyéni képességfej-
lesztõ órák megtartását biztosí-
taná. Annak érdekében, hogy a
Pécsi, a Móra és a Lévay Tagis-

kolákban is legyen lehetõség az
emelt szintû oktatás és tehetség-
gondozás megvalósítására, a fa-
kultációs órákkal bõvített fel-
adatellátáshoz ebben a tanévben
47,5 óra/hét, a következõ tanév-
ben 61 óra/hét, a 2010/2011-es
tanévben pedig 66 óra/hét fe-
dezetének biztosítását hagyta jó-
vá a képviselõ-testület. Ennek
2008-as átlagóradíjjal számított
költségei a 2008/2009-es tanév-
ben 3 070 353 Ft+járulékai, a
következõ tanévben 3 942 979
Ft+járulékai, a 2010/2011-es
ciklusban pedig 4 266 174
Ft+járulékai lesznek.

Perényi Barnabás arról is tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a Kos-
suth Lajos Iskolában és a Hunya-
di Mátyás Tagiskolában az eddi-
giekhez hasonlóan folytatódik a
tagozati oktatás. Meggyõzõdése
szerint ezek a lépések emelik az
oktató-nevelõ munka színvo-
nalát. Az igazgató arra is kitért,
hogy ha a településen több ál-
talános iskola (feladatellátási
hely) mûködik, a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulóknak
az egyes felvételi körzetben ki-
számított aránya legfeljebb tizen-
öt százalékponttal lehet maga-
sabb, mint a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekeknek a
település egészére kiszámított
aránya. A halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekeknek a tele-
pülésen belüli arányát oly mó-
don kell meghatározni, hogy az
adott településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezõ összes hal-
mozottan hátrányos helyzetû
gyermekek létszámát el kell
osztani a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ összes
gyermek létszámával.

Az intézmény vezetõje hang-
súlyozta, hogy az esélyegyenlõ-
ség elõmozdítását célzó módo-
sítások közé tartozik az általános
iskolai körzethatárok újrafogal-
mazása, melyet minden intéz-
ményfenntartónak a jogszabály-
ban meghatározott szempontok
alapján 2008. december 31-ig el
kell végeznie. Így az osztályok,
csoportok indításánál megol-
dandó feladatot jelent megfelel-
ni ezeknek a törvényi elõírások-
nak, amelyek egyben feltételei
az uniós közoktatási pályázato-
kon való részvételnek.

Perényi Barnabás szerint cél-
szerû, hogy a késõbbiekben
meghozandó döntéseket minél
szélesebb körû egyeztetés elõz-
ze meg, amelyet elõsegíthet a
2008 januárjában létrehozott
Önkormányzati Érdekegyezte-
tõ Fórum, amelynek tagjai ön-
kormányzati képviselõk, vala-
mint a Sajószentpéteri Köz-
ponti Általános Iskola, a Sajó-
szentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda és a Pedagó-
gus Szakszervezet képviselõi. A
fórum a megalakulását követõ-
en valamennyi, a tanulókat, il-
letve a pedagógusokat érintõ
elõterjesztést véleményezett –
mondta befejezésül az iskola
igazgatója.

Tanévnyitók
A Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola tanévnyitó rendje:
2008. augusztus 29. 16.30 óra-
kor: Kossuth Lajos Iskola

Pécsi Sándor Tagiskola
Hunyadi Mátyás Tagiskola
Móra Ferenc Tagiskola

2008. szeptember 1. 8.00 órakor:
Lévay József Tagiskola

Kezdõdik az új tanév
Igen, itt a szeptember, vége a nyári szünetnek. Az óvodákban és az iskolákban újabb évet kezdenek a gyerekek, akik
meglepõdve tapasztalják majd, hogy amíg õk pihentek és szórakoztak a vakáció alatt, addig az intézményekben serény
munka folyt. A szünidõben ugyanis a városi önkormányzat jelentõs összegeket fordított az óvodák és iskolák felújítá-
sára, az eszközállomány fejlesztésére. Lapunk két intézményvezetõt kért fel arra, hogy tájékoztassák olvasóinkat azok-
ról a munkálatokról, amelyek elvégzése segíti a következõ év nevelési és oktatási feladatainak megvalósítását.

Általános iskolák
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Mindegyik óvodában elvégezte
az önkormányzat azokat a javítá-
sokat, amelyek szükségességére a
pedagógusok felhívták a figyelmet,
mondta Székelyné Drahos Mária
óvodavezetõ. Az már természetes,
hogy 2008 nyarán is minden óvo-
dában megtörtént a tisztasági
festés a konyhában és a gyermek-
mosdókban. Ezen kívül az egy hó-
napos szünet ideje alatt óvodán-
ként különbözõ karbantartások el-
végzésére került sor.

Székelyné tájékoztatása szerint
a Központi Napközi Otthonos
Óvodában pótolták a külsõ pil-
lér falburkolatát és a csatorna víz-
kiköpõjét. Kicserélték a WC-tér-
elválasztót, megjavították a kazán-
ház padlóját, és a vakolás után ki-
festették a gyermeköltözõt.

A Bányász Utcai Tagóvodában
megszüntették a tetõbeázást és
elvégezték a villámhárító rend-
szerkarbantartását. Sor került vil-
lanybojler beépítésére, valamint
kicserélték a kazánházi szellõzõ
csõventilátorát. Az intézmény
bejáratához elõtetõ, kerítés

épült, a foglalkoztatót pedig el-
látták padlószegéllyel.

Mint azt az óvodavezetõ el-
mondta, a Hunyadi Utcai Tag-
óvodában megjavították a terasz
elõtetõjét, valamint a kerítést. A
bejárathoz elõtetõ készült, a WC
válaszfalát pedig rögzítették.
Keringetõ szivattyút szereltek az
intézménybe és kijavították az
aknafedlapot. 

A Móra Ferenc Utcai Tagóvo-
dában rács került az üvegajtóra,
és a tapétázást is elvégezték. Itt
is meg kellett javítani a kerítést,
és a vízelvezetõ árok is karban-
tartásra szorult. Korlátot készí-
tettek a lépcsõsorhoz, mûanyag
elõtetõt szereltek fel, és kijaví-
tották a lezárófalat. Az öltözõben
pótolták a PVC-padlószegélyeket
és eltüntették a gyerekekre ve-
szélyt jelentõ bútoréleket.

A Semmelweis Utcai Tagóvo-
dában a folyosó és az olajlába-
zat festése volt a legfontosabb
feladat. Itt is meg kellett javíta-
ni a kerítést, és kialakították a
nevelõi szobát. A kicsik bizonyá-

ra nagyon örülnek majd a mos-
dóban felszerelt zuhanykabin-
nak, s az új, korszerû csaptele-
peknek is.

Mint azt beszélgetésünk során
Székelyné Drahos Mária el-
mondta, a munkálatok elvégzé-
sében kiemelkedõ szerepe volt
a Városgondnokság dolgozói-
nak. Hozzátette még az óvoda-
vezetõ, hogy a fejlesztések kö-
zel sem fejezõdtek be, mert au-
gusztusban és szeptemberben a
Hunyadi, a Móra és a Semmel-
weis Utcai Tagóvodák udvarára
babaházak és egyéb fajátékok
(mérleghinta, mászóka, faló,
hinta) kerülnek. Az intézmény-
vezetõ reméli, hogy az udvari já-
tékok bõvítésére beadott pályá-
zat sikeres lesz, és ennek révén
tovább bõvülhet az intézmények
játékparkja. Azt természetesnek
nevezte, hogy a mûködéshez
szükséges tisztítószerek, szakmai
eszközök, anyagok és fejlesztõ
játékok pótlása folyamatosan
történik a város intézményeiben.

Székelyné arra is kitért, hogy

a gyermekek központi óvodai
felvétele megtörtént, elsõsorban
a tanköteles korú, halmozottan
hátrányos helyzetû és a dolgo-
zó szülõk gyermekeit helyezték
el – figyelembe véve a körzete-
ket – a város óvodáiba. Minden
jelentkezõ gyermek felvétele
biztosított, egyedül az elõfelvé-
telis (3 év alatti) gyermekek ke-
rültek várakozó listára, akiket a
tanév közben megüresedõ he-
lyekre vehetnek majd fel. A ve-
zetõ óvodapedagógus kiemelte,
hogy pedagógiai munkájuk fej-
lesztéseként a kompetencia ala-
pú óvodai nevelést tûzték ki cél-
ként. Ennek érdekében az el-
múlt tanévben minden óvoda-
pedagógus tanfolyamon sajátí-
totta el a szükséges ismereteket.
Befejezésül hozzátette még,
hogy az óvodák mûködésében,
szakmai munkájában segítsé-
get és minõségi változást jelen-
tene, ha az óvoda bõvítésére,
korszerûsítésére és az udvari já-
tékok gyarapítására beadott pá-
lyázataik sikeresek lennének.

Javítások, fejlesztések az óvodákban

Teljes az egyetértés Sajószent-
péteren abban, hogy az önkor-
mányzatnak és a lakóknak is min-
dent meg kell tenniük a város
szépítése érdekében. A Város-
gondnokság igyekszik jó példá-
val elõl járni, s komoly erõket
mozdít meg a városkép alakítá-
sának érdekében. Az eredményes
munkához természetesen korsze-
rû eszközök kellenek, ezek be-
szerzésérõl szavazott legutóbbi
ülésén a képviselõ-testület.

A Városgondnokság köztéri
feladatainak elvégzése során
egyre többször kell bontani, me-
lyekhez a jelenlegi eszközök már
alkalmatlanok. Legutóbb a Sem-
melweis úti grundon és annak
környékén kellett bontást végez-
niük, amelyhez nagyteljesítmé-
nyû bontókalapácsra lett volna
szüksége a szakembereknek. A
jelenleg rendelkezésre álló ben-
zinmotoros bontókalapács haté-

konysága kevés, ezért a Város-
gondnokság vezetése a meglé-
võ erõgéppel is kompatibilis
bontókalapács beszerzését kér-
te az önkormányzattól. Kérelmü-
ket a testület támogatta, és a fel-
halmozási céltartalék terhére 2
millió forintot szavazott meg egy
nagyteljesítményû hidraulikus
bontókalapács beszerzésére.

A közvélemény különösen
kritikus szemmel nézi a zöldte-
rületek rendben tartását. Emel-
lett a Városgondnokság kiemelt
feladatai közé tartozik az önkor-
mányzati tulajdonú, de haszná-
laton kívüli területek kaszálása
is. Az igény egyre nagyobb,
mert a zöldterületi fejleszté-
sekkel bõvül a gondozásra váró
terület nagysága, amihez a jelen-
legi géppark már kevésnek bizo-
nyul, egyébként is, a meglévõ fû-
kaszák már elhasználódtak és
korszerûtlenek.

A Városgondnokság hat fûka-
szával rendelkezik, melyek kö-
zül több idõsebb hatévesnél,
ezért rendszeresen javításra szo-
rulnak. Az egyre több munkát
határidõre és jó minõségben
csak akkor tudják elvégezni a Vá-
rosgondnokság emberei, ha

újabb fûkaszák beszerzésére ke-
rülhet sor. Az intézmény vezetõ-
jének elõterjesztését legutóbbi
ülésén elfogadta a képviselõ-tes-
tület, és a költségvetés felhalmo-
zási céltartaléka terhére 1 mil-
lió 263 ezer 600 forintot hagyott
jóvá hat fûkasza beszerzésére.

Bõvül az eszközpark
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Rémiás András

1. Ahhoz, hogy egy képviselõ-testület jól
végezhesse a munkáját legalább négy felté-
telnek meg kell lennie. 

a) Kell egy jól mûködõ apparátus, amely
a testületi anyagokat megfelelõen elõkészíti. 

b) Szükséges a bizottságok hatékony mun-
kája, ahol a viták során kialakul a szakbizott-
ságok véleménye a határozati javaslatokról,
amely vélemények és javaslatok segítik a
képviselõt a döntés meghozatalában. 

c) Világos és határozott célok kellenek,
amelyek bírják a testület többségének a tá-
mogatását. 

d) Nem utolsósorban megfelelõ anyagi bá-
zissal, önerõvel kell rendelkezni a célok
megvalósításához.

Úgy érzem, az elmúlt idõszakban a mi tes-
tületünk megteremtette ezeket a feltétele-
ket, és hozzáláttunk a célok megvalósításá-
hoz. Sok pályázatunk vár elbírálásra és be-
adásra, amire csak lehet, pályázunk, hiszen
a lehetõségeket ki kell használnunk, a mi
városunk nem engedheti meg magának,
hogy egyetlen forintnyi pályázati pénztõl is

elessen. Általában az eredmények igazolják
a testületek jó vagy rossz mûködését. Váro-
sunkban egyre több helyen indulnak el a be-
ruházások, szépül környezetünk, javul a vá-
roskép, ez mindenképpen pozitív a képvi-
selõ-testületre nézve.

2. A választási ígéreteim fele már most
megvalósult. Megépült az alvég csapadék-
vizet elvezetõ rendszere, amely a József At-
tila, Kossuth, Gyöngyvirág és Ady utcákat kö-
ti össze, ez több évtizedes problémát oldott
meg. Elkészültek végre az Attila út és az Is-
kolaszög csapadékvíz elvezetésével kapcso-
latos tervei, a napokban közbeszerzési el-
járás alá kerül és reményeim szerint õsszel
megépül. 

A volt szeszfõzde és az Ady utca közötti
szakasz aszfaltozása és csapadékvizének el-
vezetése is szeptemberben indul. Az Isko-
laszög, a Bajcsy-Zs., a Gábor Áron és a Rá-
kóczi utcák szennyvíz rendszere elkészült
és új aszfaltszõnyeget is kaptak az utak. A
kisállomás mögötti részre eljuttattuk a ve-
zetékes ivóvizet. Az Ady és a Gyöngyvirág
utcákban a napokban megkezdik a „fekvõ-
rendõrök” kihelyezését. A városrész zöld te-
rületei gondozottak, rendezettek.

3. A volt mozi épületének átalakítása ren-
dezvények házává, elérhetõ közelségbe ke-
rült, az Árpád utcában a csapadékvíz elveze-
tése és az út aszfaltozása pályázati pénzbõl
valósulhat meg.  A közeljövõben három-négy
aszfaltozásra szoruló utcánk felújítását és jár-
dáink aszfaltozását tervezem. Az utcai jelzõ-
táblák kihelyezése, buszmegállóink cseréje
is szerepel a rövid távú tervekben. Önkor-
mányzatunk pályázott a Kálvin tér felújításá-
ra is, aminek eredménye hamarosan megszü-
lethet. Szeretném megvalósítani elképzelé-
semet a Turul focipályán. Itt megépülhetne
a városi KRESZ-park, helyet kaphatna egy kis-
méretû focipálya és elképzelésem szerint egy
játszótér is. A péteri bányatavak és környe-
zetük rendbetétele is idõszerû lenne, a sze-
métlerakás és a környezetszennyezés meg-
szüntetése itt még megoldásra vár.

4. Minden felelõsen gondolkozó, váro-
sáért tenni akaró polgár szebbé, élhetõb-

bé szeretné tenni lakóhelyét, köztük én is.
De ez mit sem ér, ha nem létesülnek mun-
kahelyek, ha gyerekeink nem találnak
megélhetést szülõvárosukban, ha jól kép-
zett szakembereink elvándorolnak és csa-
ládjukkal máshol telepednek le. Úgy gon-
dolom, városunk jövõje a munkahelyektõl
függ. Ezért az a kötelességünk, hogy min-
den alkalmat megragadjunk, amely mun-
kalehetõséget kínál. Vállalkozókat, befek-
tetõket kell az elkövetkezõ években a vá-
rosba telepítenünk. Olyan feltételeket
kell teremteni, hogy a befektetõk itt akar-
janak élni, dolgozni és munkát adni pol-
gárainknak. Sajószentpéternek a környe-
zõ kis településekkel együtt kell mûköd-
nie és kistérségi központi, meghatározó
szerepet kell vállalnia és kapnia a jövõben.
Ebben a térségben bõvíteni kell az okta-
tási, a kulturális és az idegenforgalmi le-
hetõségeinket is. 

Perényi Barnabás
1. Sajnálatosan Sajószentpéter 1990 és

2006 között nem sokat fejlõdött, elszalasz-
tott számos lehetõséget. A 2006. október 1-
jén lezajlott önkormányzati választáson vá-
rosunkban a szocialisták és a szabad demok-
raták együttesen gyõztek, megszerezték a
képviselõi mandátumok többségét.

Dr. Faragó Péter szocialista országgyûlé-
si képviselõ személyében a sajószentpéte-
riek új polgármestert választottak a város élé-
re. Új, szocialista többségû képviselõ-testü-
let jött létre, amelynek ülésein megszûnt az
addig jellemzõ botrányos, oda nem illõ lég-
kör. Helyette csapatmunkában kezdõdött el
a nem túl látványos, de annál következete-
sebb építkezés. Hamarosan érzékelhetõvé
vált, hogy lendületbe jött a város. Igyek-
szünk mindenkivel összefogni, aki cseleked-
ni akar, szakmai alapon hajlandó az együtt-
mûködésre. Meglehet, egy párt elválaszt, de
Sajószentpéter összeköt bennünket.

Az elsõ idõszak a helyzetfelméréssel telt
el. Az elmúlt két évben a megvalósítható ter-
vek elkészítésére koncentráltunk. Rendkí-

Megkérdeztük a testületi tagokat
Közeledik az önkormányzati választások félideje. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból számve-
tésre invitálja városunk képviselõ-testületének tagjait. Valamennyiüknek ugyanazt a négy kérdést tesszük
fel, s változtatás nélkül adjuk közre válaszaikat. A megszólalás sorrendjét a választókörzet száma határoz-
ta meg, így ebben a hónapban az 1-es és a 2-es körzetben gyõztes képviselõ értékelését olvashatják.

Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a képviselõ-testület közel kétéves

munkáját?
2. Választói körzetében mennyit tudott megvalósítani a

kampány során tett ígéreteibõl?

3. Körzetében mit szeretne mindenképpen megvalósítani
még ebben a ciklusban?

4. Hosszú távon milyen elképzelései vannak a város jö-
võjérõl?

Az 1. számú választókörzet képviselõje
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I. évf. 6. szám

vül nagy hangsúlyt fektettünk a pályázati le-
hetõségekre.

Immár eljött a látványos építkezések ide-
je, a megvalósítás idõszaka. Az lesz az elkö-
vetkezõ két esztendõ is.

A gyermeklétszám csökkenése és egyéb
körülmények megváltozása miatt az iskola-
bezárások helyett az integrációt választot-
tuk. Az egészségügyi ellátást bõvítettük. Új
felnõtt háziorvosi körzetet alakítottunk ki.
Számos intézkedésünk a szociális háló
megerõsítését szolgálta. A Polgárõrség jelen-
tõs anyagi támogatásával javult városunk
közrendje, közbiztonsága.

Megkezdõdött végre a közterületek átala-
kítása: parkosítás, zöld növények, virágok
ültetése, virágszigetek kialakítása. Felépült
a Móra-lakótelepen két új társasház gará-
zsokkal, üzlethelyiségekkel. Járdákat, új asz-
faltozott utakat építettünk, korszerûsítettük
a közvilágítást. A négysávosított 26-os szá-
mú közút hamarosan eléri Sajószentpétert,
ami új lehetõséget ad városunknak.

Élhetõbbé tettük szûkebb pátriánkat. Jó
érzés ma végigsétálni Sajószentpéteren.

2. Az ígéreteimet igyekszem következete-
sen betartani. Ehhez igen sok támogatást
kaptam. Köszönöm a körzetemben élõk hoz-
zám való bizalmát, segítségét.

Az elmúlt két évben sokat léptünk elõre
a parkosítás terén, s ezeknek folyamatos,
tervszerû karbantartása biztosított. Új játszó-
teret vehettek birtokukba a választókörze-
temben élõ gyerekek és szüleik a Móra Fe-
renc-lakótelepen. Bebizonyosodott: milliók
elköltése nélkül is lehet méltó lakókörnye-
zetet teremteni. Ugyanakkor, ami megvan,
azt kötelességünk gondos gazda módjára
használni, megóvni és karbantartani. A fá-
sítás, növények, sziklakertek telepítése a Mó-
rát pihenõligetté formálja.

Biztonságosabbá tettük a közlekedést is
sebességkorlátozó táblák és útbordák meg-
felelõ elhelyezésével. Megoldódott a Bán-

kút út vízelvezetése, gázvezeték építése és
aszfaltozása is. A kivitelezés hamarosan el-
kezdõdik.

Összességében úgy érzem: a legfontosabb
választókörzeti problémák megoldásában
egyértelmû és látható az elõrelépés. Kívá-
nom, hogy ezután még jobban érezzék ma-
gukat a Sajószentpéter kedvezõ adottságú
lakótelepén és környékén élõk.

3. A következõ két év feladata lesz a köz-
területek tisztaságának megõrzése, a parko-
sítás folytatása, a Móra-lakótelep közelében
új garázshelyek kialakítása, az út- és járda-
építési, felújítási program folytatása. Kiemel-
ten fontos a Margit kapu, a Jókai út, a Kris-
tály Étterem melletti parkoló aszfaltozása.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság el-
nökeként törekszem a személyes problémák
kezelésére. Külön öröm számomra, hogy
szoros kapcsolattartással tisztelnek meg vá-
lasztóim. Továbbra is várom segítségüket,
támogatásukat, hiszen a képviselõi munka
hatékonysága Önök nélkül nem képzelhe-
tõ el. Kérem, továbbra is keressenek, osszák

meg velem véleményeiket, javaslataikat.
4. Városunk szép jövõ elõtt áll. Közép-

pontban: a városfejlesztés. Ennek érdeké-
ben tervek, megvalósítási- és hatástanulmá-
nyok, pályázati anyagok születtek. Az elkö-
vetkezõ évben több száz milliót fordítunk
ezek megvalósítására. Bízunk abban, hogy
a jövõben címzett támogatásokat nyerünk
el, uniós pályázati pénzek érkeznek hoz-
zánk, amelyekbõl komoly beruházásokra
kerül sor. Szeretnénk megvalósítani a
Kálvin tér és az ott elhelyezkedõ intézmé-
nyek rekonstrukcióját, a volt 6. sz. Általá-
nos Iskolát bölcsõdévé kívánjuk átalakíta-
ni, és alkalmassá tenni szociális alapszol-
gáltatásokra, valamint gyermekjóléti alap-
ellátásokra. Terveink szerint városunk szí-
vében rendezvényekre alkalmas közteret
hozunk létre, bõvítjük és felújítjuk a
GYÓMI Kossuth utcai épületét, iskoláink,
óvodáink a 21. század színvonalán álló in-
tézményekké válnak. Az útjainkat, járdáin-
kat 2010-ig korszerûsítjük, ahol szükséges,
újakat építünk. 

A 2. számú választókörzet képviselõje

Kevesek mondhatják el ma-
gukról, hogy egykori iskolá-
juk ma a munkahelyük, tanít-
ványaik közül pedig többeket
már kollégaként tisztelhet-
nek. A Kossuth Lajos Iskola ta-
nára – aki az idei pedagógus-
napon részesült önkormány-
zati elismerésben – közéjük
tartozik.

Dr. Zsíros Sándorné szüle-
tett sajószentpéteri, és min-
den a városhoz köti. Az egy-
kori I-es számú Általános Iskolában – mai
Kossuth-iskola – végezte alapfokú tanulmá-
nyait, majd a miskolci Zrínyi Ilona Gimná-
ziumban érettségizett. Onnan a Nyíregyhá-
zi Fõiskola tanítóképzõjének pedagógia-
orosz szakára került, ahol 1980-ban szerzett
diplomát. Még azon a nyáron megtartották
az esküvõt, férje ügyvédként dolgozik a te-
lepülésen. Elsõ munkahelye Sajóbábonyban
volt, ahol egy 33 fõs elsõs osztályban kezd-
te a tanítást. Ez egy kezdõ tanítónak jóko-
ra kihívás, ám a kezdeti nehézségek ellené-
re sikeresen megbirkózott a feladattal. 

A pályakezdõ tanév után korábbi osztály-
fõnöke – aki közben igazgató lett – meg-
kereste, hogy töltse be a nyáron megüre-
sedett helyet az I-es számú Általános Isko-
lában. Azóta megszakítás nélkül ott tanít.
Az alsó tagozatos képzésbõl 1994-ben vál-
tott, ekkor kapta meg angol nyelvtanári dip-
lomáját a Miskolci Egyetemen. Azóta min-
den évfolyamon tart nyelvórákat, és mel-

lette egyéb feladatokat is el-
lát. Elárulja, hogy szeptem-
bertõl nyolcadik osztályo-
soknak lesz az osztályfõnöke,
akiket hat évvel ezelõtt vett
át. Hozzáteszi: ezek a gyere-
kek tisztelettudóak és nagyon
jó közösséget alkotnak. Taní-
tott számukra etikát is, ahol
a jogok mellett ismertette kö-
telességeiket is. Ez a tanév az
õ számukra sorsdöntõ lesz,
hiszen el kell dönteni, milyen

pályát jelölnek meg a továbbtanuláshoz. 
Beszélt a megjutalmazott pedagógus a

problémákról is, amelyek fõként a sok eset-
ben megkérdõjelezhetõ központi intézke-
désekbõl fakadnak. A liberálissá tett okta-
tási törvények megszüntették a tanulók és
szülõk önkontrollját, miközben folyamato-
san romlik a gyerekek mûveltségi, valamint
az otthonról hozott erkölcsi szintje. Az ok-
tatásban dolgozókkal szemben valamiért ma
már természetes elvárás, hogy olyan alap-
vetõ, elemi dolgokra tanítsák meg a gyere-
keket, ami a szülõ kötelessége lenne. Ilyen
változásokat kell megélni azon a pályán, ami
28 évvel ezelõtt még a tanításról, a minél
magasabb szintû tanulmányi eredmény el-
érésérõl szólt. 

A jutalomra egyébként munkahelyének
közössége titkos szavazással javasolta dr. Zsí-
ros Sándornét, amit az önkormányzat ok-
tatási bizottsága elfogadott. 

-kovács-

Huszonnyolc év a katedrán
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Malik Gáborné
(Malik Evelin anyukája)

Sok helyen voltunk már a csa-
láddal, de a Balatonra eddig
még nem jutottunk el közösen,
így Evelin most látta elõször a
magyar tengert. Minden túlzás
nélkül állíthatom, maradandó
élményekkel gazdagodott, amit
mi sem bizonyít jobban, mint
hogy a nyaralás minden pillana-
tát szerette volna megörökíteni.
Itthon összeszámoltuk és kide-
rült, hogy kis híján 2000 fotót
készített a táborozás ideje alatt.
Naponta többször is beszél-
tünk vele telefonon, ilyenkor
mindig megosztotta velünk az
aktuális élményeket, s ha jól
emlékszem, mindössze egyszer

panaszkodott. Igaz, akkor sem
a programokkal vagy az ellátás-
sal volt gondja, csupán a szál-
lás szûkösségét tette szóvá. Bár
tulajdonképpen ez sem zavarta
igazán, miután a szervezett
programok bõsége miatt na-
gyon kevés idõt töltöttek a Rév
Hotelben.

Tóth Lászlóné
(Tóth Martina anyukája)
Azt tudni kell, hogy Martina

ilyen hosszú ideig még nem volt
távol tõlünk, így egy kicsit izgul-

tunk is emiatt. Persze, késõbb
rájöttünk, hogy felesleges volt
az aggodalom, hiszen tengernyi
pozitív élménnyel tért haza, egy-
szóval nagyon jól érezte magát.
Az gondolom érthetõ, hogy
ezek sorából elsõsorban a für-
dést emelte ki, de emellett a kü-
lönbözõ szabadidõs programok
és a múzeumlátogatások is
megnyerték a tetszését. Azt
gondolom, abban, hogy ez a
nyaralás ilyen jól sikerült – túl

a felnõtt kísérõk munkáján,
szervezõkészségén – az is sze-
repet játszott, hogy a gyerekek
egy megszokott közegben (ba-
rátaikkal, osztálytársaikkal) le-
hettek együtt, sõt, a lányomnak
talán még könnyebb volt beil-
leszkednie a csapatba, hiszen az
unokatestvére is vele volt.

Oláh Zsoltné
(Oláh Zsolti anyukája)

Mivel rendkívül nehéz anyagi
körülmények között élünk, ná-
lunk szóba sem jöhet egy közös,
családi nyaralás. Nagyon örü-
lünk, hogy Zsoltit kiválasztották,
hiszen így legalább õ megláthat-
ta a Balatont. Amikor hazajöttek,
napokig mesélt az élményeirõl.
Bármennyire is furcsán hangzik,
de számára nem csupán a Tiha-
nyi Apátság vagy a Siófoki Tojás-
múzeum meglátogatása ment él-
ményszámba, hanem az is, ami-
kor például kompra szálltak a
csoporttal. Természetesen szó-
ba került a fürdés, illetve a sza-

badidõs elfoglaltságok is, melyek
közül a fiam az izgalmas ping-
pongmérkõzésekre emlékszik
vissza a legszívesebben. Mind-
össze egyetlen dolgot sajnálok.
Eredetileg úgy volt, hogy a kis-
lányom is utazhat, neki azonban
eltört a lába, így sajnos itthon
kellett maradnia. Talán majd
egyszer – egy családi nyaralás ke-
retében – neki is megmutatjuk
a magyar tengert.

Sulyok

Lapunk júliusi számában részletesen beszámoltunk arról, hogy városunk képviselõ-testülete 5 millió forin-
tot különített el a sajószentpéteri (általános iskolás) diákok nyári táboroztatására, minek következtében 90
gyermek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a magyar tenger partján. Aktuális számunkban arról kérdez-
zük a szülõket, milyen élményekkel tértek haza a csemeték a balatoni nyaralásról?

A sajószentpéteri Sajógyön-
gye Népdalkör városunkban
már közel egy éve mûködik,
Orosz Marianna ének-zene ta-
nár vezetésével, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési és Sportközpont tá-
mogatásával. A létszám folyama-
tosan emelkedik, jelenleg 25
fõt számlálnak. 

Repertoárjukban elsõsorban
a megyében gyûjtött népdalok
szerepelnek, de helyet kapnak
a szomszéd népek dallamai is.
A népdalkör megalakulásának
elsõdleges célja: a magyar né-
pi kultúra hagyományainak
ápolása, és Sajószentpéter váro-
si mûsorainak, rendezvényeinek
színesítése. Az elsõ évben már

több meghívásnak tettek eleget
a környezõ településeken. Nép-
dalkör találkozón voltak Bán-
horvátiban és Sajóbábonyban,

ahol szép sikereket értek el. Az
augusztus 20-i ünnepre Mezõ-
kövesden és Tardon gyûjtött
népdalokkal készültek.

Népdalkör



Idén öt teljes napon át horvát,
bolgár, török és olasz táncosok
pezsdítették fel a programnak
helyet adó települések életét.
Zenés felvonulások és táncestek
során egy szelet Európát kap-
tunk ízelítõként: balkáni dalla-
mokkal, vérpezsdítõ néptánccal,
különleges népi szokások felidé-
zésével. Sajószentpéteren egy tö-
rök csoport lépett fel Isztambul-
ból érkezve hozzánk, egy kazinc-
barcikai citera együttessel kiegé-
szülve. 

A BÉV-teleprõl indult a zenés-
táncos menet, majd a Bethlen
Gábor utcán végigvonulva a

Korona étterem elõtti parkoló-
ba érkeztek. Itt már 300-400 ér-
deklõdõ várta a táncosokat,
akik egyórás mûsort adtak. Gyö-
nyörû öltözékükkel, népvisele-
tükkel, ritmusos zenéjükkel ma-
radandó élményt nyújtottak.
Mûsoruk végén a nézõk közül
többen is kedvet kaptak a tánc-
hoz és beálltak közéjük. 

Õket követte a kazincbarcikai
Mûvelõdési Központ citerazene-
kara, akik magyar népzenével és

dalokkal szórakoztatták a közön-
séget, szintén nagy sikert aratva.

- Sólyom -

A rendezvénysorozat egyik
színfoltja az Isztambulból érke-
zett török néptánc együttes
volt. A pompázatos népviselet-
ben tündöklõ lányok és asszo-
nyok elkápráztatták a sajószent-
péterieket. Amikor már azt hit-
tük, hogy nem lehet fokozni a
szemnek nyújtott élményt, ak-
kor a hölgyek eltûntek az öltö-
zõként is használt hatalmas au-
tóbuszban, s újabb fantasztikus
ruhakölteményben jelentek
meg.

Az együttes vezetõje, Kubilay
Karahan büszke is a csapatára:

– Ezeket a ruhákat Európa
több országában megcsodálták
– mondja jól érthetõ magyarság-
gal. – Felléptünk már Görögor-
szágban, Szlovákiában, Bulgári-
ában, Olaszországban és Spa-
nyolországban is, mindenütt
szép sikerrel.

– Otthon is sikeres és nép-
szerû az együttes?

– Törökországban az elismert
mûvészeti együttesek közé tar-
tozunk, tízéves fennállásunk
óta két országos versenyt nyer-
tünk meg.

– Annak ellenére, hogy
amatõrök.

– Igen, szeretetbõl táncol a kö-
zel száz felnõtt és hetven-nyolc-
van gyerek, akik most az együt-
test alkotják. Minden vasárnap

próbálunk, ilyenkor pedig a
szabadságunk terhére turné-
zunk. Ez a társaság elõször jár
Magyarországon és a tagok na-
gyon jól érzik magukat. Tetszik
az ország, finomak az ételek és
az italok, aranyos a magyar kö-
zönség. Ez igazolja nekik, hogy
érdemes feláldozniuk a vasár-
napjaikat.

– Ön viszont gyakori ven-
dégünk, ha jól értesültem.

– Én már félig magyar vagyok
– mondja nevetve – legalább
százszor jártam Magyarorszá-
gon. Elõször negyven éve,
ugyanis azóta foglalkozom nép-
tánccal, koreográfus és táncta-
nár vagyok. Ebben az esztendõ-
ben ez a tizedik csoportom, aki-

ket felléptettem az Önök hazá-
jában. Imádom Magyarorszá-
got – int nevetve búcsút, és föl-
száll a már csak rá váró autó-
buszra. 

–f–
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Színpompás török bemutató

Táncra perdültek a szentpéteriek
Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál 

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a
Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál, amely Észak-
Borsod legrangosabb népmûvészeti fesztiválja. Kü-
lönbözõ európai kultúrák, gyönyörû viseletek és au-
tentikus néptánc: ezt ígérte a találkozó Kazincbar-
cikán és a környezõ településeken.



A fõvárosból érkezett Theat-
rum Hungaricum társulat elõ-
adása alatt mégis csend lett,
megszûnt a mozgás, elhalkult a
tömeg, a figyelem a színpadra
szegezõdött. Két férfi és két nõ
Szent István királyra emlékezett,
amihez segítségül hívták Petõfit,
József Attilát, Márait, Hegedûst,
és felidézték István király intel-
meit. Szép elõadás volt.

– Még az ilyen szertelen tö-
meget is sikerül megbabo-
názniuk? – kérdeztem az
elõadás után Renzc Antal
rendezõtõl, az együttes veze-
tõjétõl.

– Jólesik, hogy ezt mondja. Én
is úgy láttam, hogy a sajószent-
péteriek nagyon élvezték az elõ-
adásunkat. Ez éltet bennünket.

– Vándorszínészek?
– Nem bántódom meg a kér-

désén...
– Nem bántásnak szántam,

ellenkezõleg, azt fogalmaz-
tam meg magamban, mi-
közben a társulat magas
színvonalú elõadásában gyö-
nyörködtem, hogy önök a
mozgó Nemzeti Színház.

– Az elismerést köszönöm a
kollégák nevében is. Érdekes,

amit mond, tovább is gondol-
nám: a gyerekek és a fiatalok
Nemzeti Színháza szeretnénk
lenni. Megmutatni nekik mind-
azt, amit a magyar irodalomból
és történelembõl tudniuk kell,
de megismertetni velük Euró-
pa legjelentõsebb alkotásait
is. Átadni nekik mindazt a szé-
pet, értékeset, amit õseink
ránk hagytak. Hogy õk is to-
vább adhassák majd a gyereke-
iknek. 

– Nem lehet könnyû ver-
senyre kelni az elektronikus,
digitalizált, virtuális világ-
gal.

– Nem adjuk könnyen ma-
gunkat. Minden igyekezetünk-
kel azon vagyunk, hogy vissza-
hódítsuk a házimozik, a tévék
és a számítógépek mellõl a gye-
rekeket. Még ha csak egy kis
idõre is, amíg átadjuk nekik a
hagyományainkat. Ahogyan a
reformkorban több volt a szín-
ház annál, mint amit közvetí-
tett, hiszen õrizte, ápolta a ma-
gyar nyelvet. Ma sem kevesebb
a dolgunk: tolmácsoljuk az
õsök tanításait, mert ha ezek el-
vesznek, akkor kihal a magyar
nemzet.

– Mennyire sikeres a csá-
bítás? Sok fellépésük van?

– Sok a gyászbeszéd, ha a ha-
gyományokról, a kultúráról
van szó. Mi mást tapasztalunk.
A fiatalok – talán beleuntak az
értéktelen filmekbe és a számí-
tógépes játékokba – érdeklõ-
déssel fordulnak felénk. Eddig
is szépszámú meghívást kap-
tunk az ország minden részé-
bõl, de az utóbbi idõben elõ-
adásainkon egyre kevesebb az
üres szék. Nincs a mûsorok
alatt viháncolás, idétlen beszó-
lás, odafigyelnek ránk a gyere-
kek. Megértik például, hogy Lu-
das Matyi több egy Döbrögit el-
páholó sihedernél, õ maga az
önérzet, az igazságért harcoló
hõs, a megalázást nem tûrõ fi-
atalember. 

A közmûvelõdésben dolgozók
eddig is tudták, hogy mennyire
fontos szerepe van a színháznak,
most már anyagi támogatást is
kapnak szándékaik megvalósítá-

sához a kultúra társadalmi jelen-
tõségét felismerõ önkormány-
zatoktól. Egyre gyakrabban hív-
nak bennünket vidékre is. Sajó-
szentpéteren rendszeresen fel-
lépünk. Ezúttal is köszönjük, s
remélem, a színház adta él-
ménnyel tudtuk viszonozni a
meghívást.

Fónagy I.
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HITELÉRT NE UTAZZON MESSZIRE!

– hitelkiváltásnál: ér tékbecslési díj
közjegyzõi díj
tulajdoni lap
fedezetkezelési díj 

– jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül 
– 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

0 Ft

Rencz Antal rendezõ

A Theatrum Hungaricum társulata a városi színpadon

Visszahódítani a fiatalokat
Beszélgetés Rencz Antal rendezõvel

A rendezõk azt szeretik, ha egy egész napos prog-
ramsorozaton sok az érdeklõdõ és nagy a nyüzsgés.
Nem is várható el a szabadtéri mûsorokra kilátoga-
tóktól, hogy olyan fegyelmezettek legyenek, mint pél-
dául egy színházi elõadás alatt. Ezt az elõadók is tud-
ják, nem is veszik zokon az emberektõl, hogy sétál-
gatnak, beszélgetnek, nevetgélnek.
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