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- Államtitkár úr! Legyen
kedves, ossza meg jövetele
célját olvasóinkkal!

- Polgármester úr meghívott és
én szívesen jöttem, hiszen a mi-
nisztériumunk fejlesztési for-
rásokról dönt, és én magam is
nagyon fontosnak tartom, hogy
a rendelkezésünkre álló (viszony-
lag kevés) összeget korrekt infor-
mációk alapján, szakmai meggyõ-
zõdéssel költsük el. Ahhoz, hogy
egy ilyen szakmai meggyõzõdés
kialakuljon, nagyon lényegesek a
helyszíni benyomások. Polgár-
mester úr végigkalauzolt az egész
városon, így láttam a 26-os fõút

(városon átvezetõ) azon
szakaszát, amelyet már felújítot-
tak és megmutatta azokat a sza-
kaszokat is, amelyeknél a felújítás
még nem történt meg. Mit
mondjak?! Valóban számottevõ a
különbség az említett útszaka-
szok között. Nem csupán a ké-
nyelmi, de a közlekedésbizton-
sági szempontok is amellett szól-
nak, hogy a hiányzó szakaszok
felújítása is mielõbb megtörtén-
jen. Sajnos az idei pénzügyi ter-
vekben nem szerepel ezen mun-
kálatok ütemezése, a jövõ évi
programok kialakítása pedig
most zajlik. Azt ígérhetem, hogy

minden lehetséges feltételt meg
fogok vizsgálni annak érdekében,
hogy a 2009-es ütemtervbe még
a szóban forgó két szakasz
felújítása is beleférhessen. 

- Amikor a városunkat
átszelõ fõút egyes szelvényeit
felújították, az onnan kiter-
melt régi aszfaltot és törmelé-
ket az egykori üveggyár mel-
letti területre szállították.
Gondolom, véglegesen nem itt
kívánták elhelyezni a felesle-
gessé vált „építési szemetet”,
mostanra mégis úgy tûnik,
hogy nem egy hivatalos törme-
léklerakó, hanem az út menti
gaz kebelezte be a több száz
tonnányi aszfaltot.

- Nyilván önök elõtt is ismert,
hogy az a vállalkozó, aki a
munkálatokat végezte, csõdbe
ment. Gyakorlatilag emiatt késett
ennek a törmelékhalmaznak az
elszállítása. Jelen pillanatban már
arról tudok beszámolni, hogy a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. egy közbeszerzési pályázat
keretében kiválasztotta azt a céget,
amely megtisztítja az egykori
üveggyár melletti területet az
építési törmeléktõl. Ez a munka –
reményeink szerint – október
hónapban realizálódik (ezzel
kapcsolatban egy levelet is átadtam
polgármester úrnak), s azt
gondolom, hogy ez nem csupán
egy-két ember, hanem az egész
város közérzetét javítja majd.      

A fenti mondattal búcsút vett
tõlünk Csepi úr, hiszen a nap
további részében más kötelezett-
ségeinek is eleget kellett tennie.
A történethez azonban az is hoz-
zátartozik (amit egyébként
ugyancsak tõle tudunk), hogy
néhány héten belül nemcsak a
volt üveggyár melletti terület
szabadul meg az aszfaltkupa-
coktól, hanem a 26-os fõút
belvárosi szakaszának garanciális
javításait is elvégzik. Jó hír, s ha
néhány éven belül a 26-os fõút
Sajószentpétert elkerülõ szakasza
is elkészülne, akár azt is mond-
hatnánk, hogy utak tekintetében
nem állunk rosszul. 

A délelõttünk tehát az utak és
a közlekedés jegyében telt, a
délután azonban más jellegû
információkkal kecsegtetett,
hiszen Arató Gergely az országos
rádiós és televíziós csatornákban
is gyakori vendég. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium államtit-
kárát a Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségén kérdeztük.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Döntéshozók Sajószentpéteren
Vendégünk volt: Csepi Lajos közlekedési szakállamtitkár, valamint Arató

Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy augusztus 29-én egymásnak adták a kilincset
városunkban az államtitkárok. Délelõtt 9 órakor dr. Faragó Péter polgármester
meghívására Csepi Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közlekedési szakállamtitkára érkezett Sajószentpéterre, délután 4-kor pedig Arató
Gergelyt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkárát üdvözölhettük szûkebb
pátriánkban, aki a 2008/2009-es tanév megnyitójára érkezett hozzánk. A
Szentpéteri Krónika mindkét eseményen jelen volt.

Csepi Lajos 
közlekedési szakállamtitkár

Megtisztítják az egykori üveggyár melletti területet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
- Milyen újdonságokat hoz a

diákok, a tanárok, esetleg a
szülõk számára a 2008/2009-es
tanév?

- Ez a tanév egy nyugodt,
kiszámítható tanév lesz, mivel
nincs olyan gyökeresen új intéz-
kedés, amely átalakítaná, át-
szervezné az iskolák életét. Úgy
látjuk, hogy mindenütt befeje-
zõdött az a fajta munka, aminek
eredményeként kialakult egy
stabil, fenntartható intéz-
ményhálózat. Ami talán mégis
újdonság, az a nem szakrendsze-
rû oktatás bevezetése az 5. év-
folyamokon: legalább a tanítási
idõ egyötödében módjuk lesz
arra az ötödikbe felkerülõ
diákoknak, hogy továbbmélyít-
sék az alapképességeket. Gon-
dolok itt szövegértésre, olvasásra
vagy éppen a matematikai
alapok elsajátítására. Nagyon
fontos, hogy az említett képes-
ségek megerõsödjenek, hiszen
ezek teszik sikeressé a késõbbi
tanulást.

- Bizonyos információk
láttak napvilágot azzal kap-
csolatban, miszerint az
oktatási tárca javaslatának
megfelelõen 2009-tõl a

pályakezdõk plusz anyagi
juttatást kapnának, ezzel is
növelve a pedagógusi pálya
presztízsét, elismertségét.
Gondoltak-e arra, hogy mit
szólnak majd ehhez a 20-30
éve tanító kollégák? Nem
lesz ebbõl bérfeszültség?

- Az a fontos, hogy többfajta
többletteljesítményt ismerjünk
el. Valóban létezik olyan javaslat,
amely a pályakezdõknek juttatna
többet, elsõsorban azért, hogy
a tehetséges fiatalok a pedagó-
gusi pályát válasszák, hiszen
20-30 év múlva is nagy szükség
lesz jó kvalitású szakemberekre.
Emellett (többek között)
emeljük az intézményvezetõi
pótlékot, többletforrásokat
biztosítunk azoknak a pedagó-
gusoknak, akik halmozottan
hátrányos helyzetû gyerekekkel
foglalkoznak, sõt szeretnénk
emelni a teljesítménymotivációs
alapot is, tehát azt a forrást, amit
a jól dolgozó, jó teljesítményt
nyújtó kollégák kaphatnak meg.
Alapvetõen az az elvünk, hogy
ne csak a pályán eltöltött idõ,
hanem az elvégzett munka
minõsége, valamint a helyi kö-
zösség által elismert teljesítmény
is számítson a jövedelmeknél. 

- Ha nem tévedek, ugyan-
csak jövõre vezetik be új in-
tézkedésként, hogy amennyi-
ben egy halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermeket a
szülõ rendszeresen óvodába
járat, akkor anyagi juttatást
kaphat. Miként képzelik el a
hirtelen megnövekvõ kapaci-
tásigény kielégítését az egyes
intézményekben? 

- Nos, ez valóban nagyon
fontos kérdés. Nemcsak az Ön

által említett intézkedés miatt,
hanem azért is, mert ettõl az
évtõl kezdve a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekeket
kötelezõen fel is kell venni az
óvodába. Éppen ezért a mostani
fejlesztési forrásoknál is több
óvoda felépítésére, felújítására
pályázhatnak az önkormányza-
tok. Mindezek mellett azt
tervezzük, hogy a regionális fej-
lesztési források terhére további
pénzösszegeket fogunk óvoda-
építésre biztosítani. Lényeges,
hogy minél több kisgyerek
kerülhessen óvodába, hiszen a
magyar óvodák szakmai színvo-
nala kiváló, Európában is elis-
mert. Az összefüggést nem ne-
héz megérteni: minél több
gyermek részesül ilyen magas
szintû óvodai oktatásban, annál
többen veszik majd sikeresen az
akadályokat az iskolában. Mind-
ez persze csak úgy mûködik
megfelelõen, ha összehangoljuk
a családok ösztönzését és az
óvodák fejlesztéséhez szükséges
forrásokat.

- A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 10 ezer fõ alatti
települések számára írt ki
bölcsõdék létesítésére pályá-
zatot. Mi a helyzet azokkal a
városokkal – mint például
Sajószentpéter –, ahol csupán
néhány ezerrel haladja meg a
lakosságszám az említett
határértéket? Úgy gondolom,
bölcsõdei férõhelyekre ná-
lunk is égetõen nagy szükség
lenne.

- Az úgynevezett vidékfejlesz-
tési forrásokból valóban csak a
kisebb (10 ezer fõ alatti)
települések részesülhetnek,
ellenben regionális szinten
olyan források is léteznek,
amelyek – függetlenül a telepü-
lés lélekszámától – minden tele-
pülés számára elérhetõek. Mi is
azt érzékeljük, hogy fõként
bölcsõdei férõhelyekre nagy
igény lenne, így most is azon
dolgozunk, hogy a regionális
operatív programok keretében
milyen további fejlesztési forrá-
sok nyithatók meg bölcsõdék és
óvodák létesítésére. Ennek
fontosságát egyébként szakmai
szempontok is indokolják –
mondta befejezésül Arató
Gergely.

Sulyok Barnabás

Arató Gergely államtitkár 

Arató Gergely külön is köszöntötte az elsõsöket
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A Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola ünnepségén
megjelent Arató Gergely, az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium államtitkára, valamint

dr. Faragó Péter polgármester. 
Zenészek, énekesek és

táncosok köszöntötték az
iskolásokat és a szép számmal
megjelent vendégeket. Ezt
követõen Arató Gergely
államtitkár mondott rövid
beszédet, melyben többek
között szólt azokról a
kormányzati elképzelésekrõl,
amelyek az oktató-nevelõ
munka színvonalát hivatottak
segíteni. Az új tanévet Perényi
Barnabás, a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola
igazgatója nyitotta meg.

Az ünnepséget követõen az
államtitkár fórumra invitálta az
intézmény pedagógusait, ahol a
nevelõk részletes tájékoztatást
kaptak a központi elképzelések-
rõl, majd Arató Gergely
készségesen válaszolt a hozzá
intézett kérdésekre.

Augusztus 29-én volt a
tanévnyitó ünnepély a sajó-
szentpéteri iskolákban, így a
Hunyadi Tagiskolában is. Újra
megtelt az épület, az udvar
kicsikkel, nagyokkal, gyerekek-
kel, felnõttekkel. 

Hagyományainkhoz híven a
harmadik osztályosok köszön-
tötték az új tanévet egy kedves
kis mûsorral, majd a legifjabbak
avatására került sor. A hetedike-
sek feltûzték a kicsik mellére a

hunyadis jelvényt, mellyel az
iskola tagjaivá fogadták az új
diákokat, akiknek ezúton is
kívánunk jó tanulást és feledhe-
tetlen diákéveket. Ezután Korcs-
márosné Vidák Zsuzsanna in-
tézményi koordinátor hivata-
losan is megnyitotta az új tan-
évet, amely nem lesz könnyebb,
mint a tavalyi, de ha a szülõk és
a pedagógusok a gyerekek
érdekeit szem elõtt tartva össze-
fognak, sikeres lehet!

Énekszóval...

... és tánccal köszöntötték az ünnepség résztvevõit

Elsõsök

Perényi Barnabás

Megkezdõdött az új tanév

Újra iskolában

Városunk négy általános iskolájában augusztus 29-
én, a Lévay József Tagiskolában pedig szeptember
1-jén került sor a tanévnyitó rendezvényekre.
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Egy példás életpálya
Keveseknek adatik meg, hogy

életük történetét papírra vetve
azt az utókorra hagyhatják. Rész-
ben, mert nem sok feljegyezni
valójuk volt életük során, rész-
ben, mert fontosnak hitt napja-
ik, éveik másoknak nem monda-
nak sokat, s talán azért is, mert
nem volt, ami ösztönözze õket,
hogy üzenjenek az õket követõk-
nek. 

Dr. Csiba László gazdag élet-
utat járt be, élete, munkája pél-
daértékû. Mégsem gondolt arra,
hogy a családján kívül bárkivel
is megossza tapasztalatait, élmé-
nyeit. Mindaddig, amíg nyolc
gyermeke közül a nála is maka-
csabb Judit lányának unszolásá-
ra nem engedett a saját makacs-
ságából annyit, hogy levelekben
megírva, de nagyobbrészt ledik-
tálva, végezetül összegezte élet-
pályáját. Hogy ez a könyv még-
is fõképpen a családjáról szól?
Aki megismeri dr. Csiba László

gondolatait, annak ez természe-
tes lesz, amikor behajtja a könyv
záró fedelét.

„A Curriculum, édesapám-
mal, dr. Csiba Lászlóval 2004.
január végétõl 2005. január 14-
ig folytatott levelezésünkbõl és
telefonbeszélgetésünkbõl szü-
letett.

Apa a lábtöréses balesete
utáni felépülésében írt levelei-
ben, telefonos beszélgetéseink-
ben nagyon szomorúnak tûnt.
Sem szóban, sem írásban, seho-
gyan sem tudtam felvidítani.

Ez adta az ötletet, hogy írjon
nekem életérõl, beszélgessünk
róla, saját magáról, így talán
a kedve is jobbra derül.”

- Ezekkel a mondatokkal
kezdõdik a Curriculum vitae
címû könyv, amely édesapja
visszaemlékezéseit gyûjti cso-
korba. Mondhatni, mint erre
a bevezetõ mondatok is utal-
nak, különleges körülmé-

nyek között keletkezett: leve-
lekbõl és telefonon történõ
beszélgetésekbõl. Ennyire ne-
héz volt meggyõzniük az
édesapját? – kérdeztem fiától,
dr. Csiba Gábortól, a B.-A.-Z.
Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház fõigazgató fõ-
orvosától.

- Eredendõen nem az én öt-
letem volt a könyv megszerkesz-
tése, hanem a Svájcban élõ nõ-
véremé, aki többek között újság-
írással is foglalkozik. Õ kérte
édesapámat arra, hogy elevenít-
se fel azokat az évtizedeket, ame-
lyeket orvosként Sajószentpéte-
ren töltött, átélve több sorsfor-
dító történelmi eseményt. A
második világháborúban katona-
orvosként dolgozott, majd ami-
kor fogságba esett, egy hadifo-
goly tábornak lett az orvosa.
Édesanyámmal, aki akkor már a
felesége volt és vele tartott a tá-
borba is, úgy döntöttek, hogy
szabadulásuk után hazatérnek,
és édesanyám szülõföldjének
közelében keresnek munkát.
Így kerültek Sajószentpéterre,
ahol édesapám ötven évig prak-
tizált körzeti orvosként.

- Nyolcgyermekes családot
még egy orvosnak sem
könnyû eltartani. Különösen
nem az ötvenes-hatvanas évek
Magyarországában.

- Még egy irigyelt körzeti or-
vosnak is rengeteget kellett dol-
goznia, hogy ha szûkösen is, de
eltartsa népes családját. Arra em-
lékszem, hogy keveset láttuk, ál-
landóan dolgozott, minden
munkát elvállalt, hogy megke-
resse a kenyérrevalót. Leginkább
édesanyámmal voltunk, õ igaz-
gatta a családot és édesapám ad-
ta a tekintélyt. A hétvégéket és
az ünnepeket tudtuk csak vele
tölteni. Gyerekkoromból egy
családi kirándulásra emlékszem
édesapámmal, a közelben, Nyír-
egyházán töltöttünk el egy na-
pot.

- Nehezen éltek, vettem ki
a szavaiból. Miért maradtak
mégis Sajószentpéteren?

- Ezt a kérdést én is sokszor
föltettem magamnak, hiszen

több lehetõséget is kínáltak a
számára, mégis itt maradtunk.
Hûséges volt a városához, sem-
miért nem hagyta volna el.
Számtalan elismerése, kitünteté-
se közül az itt kapott Díszpolgá-
ri cím volt a legbecsesebb a szá-
mára. Szerette a városát, szeret-
te ezt a vidéket. Ezért is, elsõsor-
ban a sajószentpéteriek számá-
ra ajánlanám ezt a könyvet, hogy
édesapám visszaemlékezését kö-
vetve, fedezzék fel ennek a gyö-
nyörû városnak az értékeit. 

Az írásban felvillantott életké-
pek is bizonyítják, hogy mennyi
érték van itt, hogy mennyi érté-
kes ember lakik ebben a kisvá-
rosban. De ajánlanám azoknak
a fiataloknak is, akik orvosok
akarnak lenni, hogy még mielõtt

a pályára lépnek rájöjjenek:
mennyire nehéz volt néhány év-
tizeddel ezelõtt jó orvossá vál-
ni. Kiolvashatják a könyvecské-
bõl azt is, hogy bár a körülmé-
nyek ma jobbak, de a jó orvos-
sá válás útja éppen olyan nehéz,
mint régen. Nem utolsó sorban
pedig ajánlanám minden család-
nak, mert a könyv egy kicsit csa-
ládtörténet is, egy olyan csalá-
dé, amelyben a szülõk példamu-
tatóan nevelték fel és igazították
útba gyermekeiket. Végezetül
engedje meg, hogy a Szentpéte-
ri Krónika hasábjain is kifejez-
zem köszönetem a város veze-
tésének a félmillió forintos tá-
mogatásért, amivel segítették a
könyv megjelenését – mondta
befejezésül dr. Csiba Gábor.

Fónagy I.
(A Szentpéteri Krónika a követke-

zõ hónapban megkezdi a könyv tel-

jes tartalmának közlését. – a szerk.)Dr. Csiba Gábor

„Születtem, 

elvegyültem 

és kiváltam.”
(József Attila)
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A képviselõ-testület megje-
lent tagjait Geregúr József alpol-
gármester tájékoztatta a rendkí-
vüli elõterjesztés hátterérõl. El-
mondta, hogy (eltérõen a koráb-
bi évektõl) két tagintézményben
nem indult elsõ osztály, minek
következtében jó néhány tanu-
ló estében komoly távolságok
alakultak ki az iskola és a lakó-
hely között. Éppen ezért, elsõ
körben, az volt a városvezetés
koncepciója, hogy kizárólag az
alsósok vehessék igénybe ezt a
szolgáltatást, miután azonban
számos objektív körülményt
megvizsgáltak, úgy döntöttek, a
felsõ tagozatos diákok számára
is lehetõvé teszik a szerzõdéses
busz használatát. Természetesen
szigorú feltételek és ellenõrzés
mellett: kizárólag sajószentpéte-
ri bejelentett lakcímmel rendel-
kezõ, a tagintézménytõl távol la-
kó, általános iskolás tanköteles
korú tanulók szállhatnak fel az
iskolabuszra. Azt, hogy ki számít
a tagintézménytõl távol lakónak,
minden esetben a Sajószentpé-
teri Központi Általános Iskola ve-
zetése dönti el, bevonva a tag-
intézmény-vezetõket, akik konk-
rét információkkal rendelkeznek
az egyes tanulók lakóhelyét ille-
tõen. Alpolgármester úr arról is
tájékoztatta a városatyákat, hogy
a félreértések és a visszaélések
elkerülése érdekében minden
arra jogosult gyermek egy igazo-
ló lapot kapna (minden tagintéz-
mény más színût használ),
amelynek felmutatásával a sofõr
is el tudja dönteni, hogy az adott
tanuló jogosult-e a szolgáltatás
igénybe vételére, illetve az iga-
zoló lap színe arra vonatkozóan

is világos információval szolgál,
hogy melyik tagintézménybe
kell eljutnia a gyermeknek. Az
alpolgármester szóbeli kiegészí-
tõjét követõen számos kérdés
felvetõdött a képviselõk részé-
rõl. Így többek között arra is kí-
váncsiak voltak, vajon ki vigyáz
majd a gyerekekre, illetve ki biz-
tosítja a rendet az autóbuszon,
valamint az is kérdésként merült
fel, hogy esetleg a nyugdíjasok
is felszállhatnak-e a szerzõdéses
járatra? Válaszában Geregúr Jó-
zsef elmondta, hogy terveik
szerint az iskola gyermekfelügye-
lõje, valamint az elsõ héten a vá-
rosgondnokság egyik biztonsá-
gi õre is kíséri a gyerekeket, így
a biztonságuk minden tekintet-
ben garantált. A nyugdíjasokkal
kapcsolatban megemlítette,
hogy bár a város vezetése tisz-
tában van azzal, mekkora igény
lenne egy úgynevezett temetõi
járatra, az érvényben lévõ jogsza-
bályok azonban nem teszik le-
hetõvé, hogy párhuzamosan fel-
nõttek is használhassák az isko-
labuszt, ennek megteremtése
ugyanis aránytalanul magas ki-
adást jelentene a városnak. Ezt
követõen a képviselõk megsza-
vazták a rendkívüli elõterjesz-
tést, mely határozat értelmében
2 250 000 Ft-ot – és járulékait
(2 324 000 Ft) – biztosítottak er-
re a célra a város költségveté-
sében. Alig két nap telt el a dön-
tés után és szeptember 4-én (6
óra 50 perckor) elindult a suli-
busz-közlekedés Sajószentpé-
teren. 

S.B.  

A múlt század elején, 1919.
szeptember 6-án, Tatabányán
dördült el az a csendõrsortûz -
ártatlan bányász áldozatokat
szedve -, melynek emlékére
szeptember elsõ hétvégéje a bá-
nyászat, a bányászatban dolgo-
zók tiszteletének ünnepnapja
1951 óta. A Bányásznap közel
hat évtizedes ünnepe mindenek-
elõtt a bányamunkát vállalók
iránti tiszteletet, az elismerést fe-
jezi ki. Annak a hivatástudatnak
a megbecsülését, amely sokszor
veszélyes, de a nehéz körülmé-
nyek között is kész az ország ér-
dekeit szolgálni. 

Sajószentpéter közelében az
elsõ bánya Sajólászlón nyílt
1860-ban, városunkban pedig
1888-ban az akkor birtokos
Xifkovics család területén. Ezt
követõen pedig fokozatosan
újabb és újabb bányák nyíltak a
környéken. Majd megkezdte az
üveggyár is a mûködését, mely
104 évig adott több generáción
át munkát, megélhetést családok

ezreinek. Kilenc évvel ezelõtt,
1999. február 04-én azonban az
üveggyár bezárt, beszüntette
mûködését. A bánya pedig még
sokkal korábban, az 1970-es
években. A bányászat tehát ma
már városunkban sajnos csak a
múlt, mint nagyon sok más he-
lyen az országban. A piacgazda-
ságra való áttérés, a versenyhely-
zet, a széntüzelésû erõmûvekkel
kapcsolatos új kihívások sajnos

sok bányát bezárásra
kényszerítettek. 

Erre a sorsra jutottak tehát a sa-
jószentpéteri bányák is, de a Bá-
nyásznapot továbbra is megtart-
ják, emlékezve a volt bányászok-
ra, nehéz munkájukra. Így volt ez
az idén is szeptember elsõ hétvé-
géjén, immár évek óta megszo-
kottan a „Miértünk” Sajószentpé-
terért Alapítvány szervezésében. 

Az ünnepség a BÉV-telepen
kezdõdött, majd a Korona Étte-
rem elõtti téren folytatódott.
Mindkét helyszínen azonos
program zajlott. A Himnusz
hangjai után fellépett a Mûvelõ-
dési és Sportközpont mazsorett
csoportja, a Szentpéteri Sajó-
gyöngye Népdalkör, valamint
Lázár Józsefné és Vajda Gábor-
né bányászokról szóló szavala-
tai hangzottak el. 

A városi központi ünnepség a
Bányász Emlékparkban zajlott,
ahol a Perecesi Bányász Fúvós-
zenekar mellett az elõzõ két
helyszínhez hasonlóan felléptek

a már említettek. Ünnepi beszé-
det mondott az alapítvány elnö-
ke, Heidrich László, emlékezett
a bányászati munka során bal-
esetben elhunytakra Borbély
János református lelkész, majd
a bányász emlékmûnél a megje-
lentek elhelyezték a megemléke-
zés koszorúit, virágait. A rendez-
vényt a bányászhimnusz zárta.

Sólyom Sándor -

Szedlacsek Lajos a bányászok emlékére megkondította a harangot

Elindult 
a sulibusz

Bányásznap

Városunk képviselõ-testü-
lete, szeptember 2-án,
rendkívüli ülésen tárgyalt
a tagintézménytõl távol la-
kó tanulók rendszeres is-
kolába járását megköny-
nyítõ, szerzõdéses buszjá-
rat megszervezésérõl. 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyûlés küldöttsége 1997
végén a sziléziai vajda meghívá-
sára járt Katowicében, és ott ta-
lálkoztak elõször a kobióri és a
szentpéteri vezetõk. Hamarosan
a lengyelek látogattak Miskolc-
ra, de ennek részleteit hadd
mondja el Buza Gyula, aki
nyolc éven át volt a város alpol-
gármestere és õ felelt a testvér-
városi kapcsolatok alakításáért.

- A hosszú távú együttmûkö-
dés részleteinek kidolgozására
1998-ban került sor. A kapcso-
latépítés elsõ jelentõs mozzana-
ta az volt, amikor 30 lengyel gye-
rek – önköltséges alapon - hoz-
zánk érkezett, akiket a Pattan-
tyús Iskolában szállásoltunk el.
Egy évre rá már csereüdültetést
szerveztünk, negyven tanuló
utazott tõlünk Sziléziába, ahol
megismerkedtek a térséggel, a
kobióri gyerekek pedig Észak-
Magyarország látnivalóival. A
következõ három évben mind-
ez megismétlõdött, majd a len-
gyelek anyagi okokra hivatkoz-
va nem tudták vállalni a folyta-
tást – nyilatkozta Buza Gyula. 

A partnerség azonban nem

csak a gyermekekrõl szólt, hi-
szen 1999. április 30. és május
2. között rendezték a Sajószent-
péteri Napokat, amelyre tíz fõ
érkezett a testvérvárosból. Ezek
után folyamatossá vált a prog-
ramegyeztetés, egymás nagyobb
eseményeit meglátogatta egy-egy
küldöttség. A Katowice mellet-
ti településen bemutatkozott a
„Hajlika” népdal és táncstúdió,
majd a mazsorett csoport is. 

A kapcsolatépítésben 1999
újabb fordulatot hozott, ugyan-
is Sajószentpéter rendõrõrsé-
nek vezetõje kérte a városháza
közbenjárását abban, hogy a
szlovákiai Dobsina város rend-
õrségével kapcsolatot vehesse-
nek fel. Ekkor Dobsina polgár-
mestere meghívta a magyar de-
legáció vezetõit egy baráti be-
szélgetésre, aminek a vége hi-
vatalos kapcsolatteremtés lett.
A testvérvárosi szerzõdés aláírá-
sára 2000. június 8-án Sajó-
szentpéteren, két nap múlva pe-
dig Dobsinán, a Dobsinai Na-
pok keretében került sor. 

Nagy reményeket fûztek a
városvezetõk a 2001-es évhez,
amikor az EU pályázati lehetõ-
séget kínált az együttmûködõ te-
lepülések számára. Erre ala-
pozva a 2001-es tervet úgy ké-
szítették elõ Dobsinával, hogy
abba már bevonták a szlovák vá-
ros német testvérvárosát,
Lindenberget is. Közösen készí-
tették el pályázatukat, és küld-
ték el Brüsszelbe, amelyben a
delegációk cseréjét 90-90 fõben
határozták meg. A pályázat vé-
gül sikertelennek bizonyult,
ezért a tervezett létszámot és a
megbeszélt programok számát
csökkenteni kellett. Megálla-
podtak viszont a rendszeres
sportesemények megtartásáról,
késõbb pedig a települések fes-

tõit vonták be a munkába, temp-
lomi hangversenyeket tartottak
és kölcsönösen részt vettek a te-
lepülések ünnepén. A felnõtt
sportesemények bõvültek gyer-
mekfocival és más sportágakkal,
amelyek megrendezésére a for-
gószínpad elv szerint kerül sor,
és bevonták a kistérségek pol-
gármestereit is a programokba. 

Aztán a vezetõk kirándulások
szervezésével, iskolák közötti
együttmûködés kialakításával
bõvítették a lehetõségeket, de
jó eredményként kell elköny-
velni azt a tényt is, hogy Sajó-
szentpéter vonzáskörzetének
öt községe talált szlovákiai
partnert nemzetközi kapcsola-
tok kialakítására. 

Buza Gyula azt mondja: a gaz-
dasági területen eddig nem si-
került eredményeket elérni, és
a családok közötti szorosabb ba-
ráti kapcsolatok kialakításán is
van még javítanivaló. 

A testvérvárosi kapcsolatok to-
vábbra is tartalmas programokat,
sõt újabb együttmûködési lehe-
tõségeket tartogatnak, amirõl
Geregúr József nyilatkozott.

- Komoly sikereket könyvelhet
el Sajószentpéter vezetése a
nemzetközi kapcsolatok alakítá-
sában, amely töretlenül fejlõdik
– mondta az alpolgármester. 

Évente egy alkalommal talál-
koznak a városok hivatalos de-
legációi, ilyenkor sor kerül az el-
múlt idõszak értékelésére és
megbeszélik a következõ év fel-
adatait. Ezen kívül a nemzeti
vagy városi rendezvényeken to-
vábbi 3-4 alkalommal megláto-
gatják egymást a képviselõk. A
2007-2008-as években Sajó-
szentpéter több rendezvény-
nek volt a házigazdája, de a hely-
beliek meghívottként részt vet-
tek néhány 2-3 napos külföldi lá-
togatáson is. Hozzátette: több
visszatérõ és eseti rendezvény
színesíti a kapcsolatokat, külö-
nösen a sport, a kultúra és az ok-
tatás területén. Rendszeressé tet-
ték a Testvérvárosok Ifjúsági és
Sporttalálkozóját, amelyeken
egy-egy alkalommal 160 fiatal és
50 felnõtt küzd meg a sportpá-

lyán. Ennek a programnak az el-
múlt évben Szentpéter volt a há-
zigazdája, idén pedig Sternberg
adott otthont az eseménynek. Az
öregfiúk labdarúgótorna 2008-
ban Kobiórban zajlott és sikerült
elhozni az elsõ helyezésért járó
serleget. A Dobsinai Vásár- és Bá-
nyásznapokra is utazott kül-
döttség, míg az ideérkezõ ven-
dégek a Pitypalatty Napok ren-
dezvénysorozatán vettek részt. 

Geregúr József az idõszakos
rendezvények között megemlí-
tette a Visegrádi Államok Festõ-
és Fotómûvészeti Kulturális Ta-
lálkozóját, ahol a hivatalos de-
legáció mellett két-két festõ- és
fotómûvész képviselte Kobiór-
ban Sajószentpétert. Sternberg-
ben a legfiatalabb korosztály fut-
ballozott és ott került sor az
Ecce Homo történelmi verseny-
re is. Októberben a Kossuth La-
jos Iskola küldöttsége utazik
Lengyelországba a Kobióri gim-
názium meghívására, ahol a ta-
nulók kulturális mûsort adnak. 

Az alpolgármester hozzátette:
a jövõ feladatai között szerepel
az együttmûködés szorosabbá
tétele Sternberggel, ami azt je-
lenti, hogy hivatalosan is meg
akarják kötni az együttmûködé-
si szerzõdést. A jelenlegi város-
vezetés ugyanis fontos feladatá-
nak tekinti a külkapcsolatok el-
mélyítését és széleskörû to-
vábbfejlesztését. 

Kovács I.

Eredményes testvérvárosi kapcsolatok
Városok példamutató együttmûködése

Tízéves testvérvárosi jubileumot ünnepelhetnek
2009-ben Sajószentpéter és a lengyel Kobiór város
vezetõi. A nemzetközi kapcsolatok építésének hiva-
talos kezdete az 1999. áprilisban aláírt szerzõdés volt,
ám az csak formalitást jelentett, mert az együttmû-
ködés akkoriban már javában zajlott. Azóta egy szlo-
vák és egy német várossal bõvült a baráti kör. 

Buza Gyula

Tisztelt Olvasóink, 
a Szentpéteri Krónika
szerkesztõsége várja az

újsággal kapcsolatos
észrevételeiket 
és javaslataikat.

A Sajószentpéter
közéletével kapcsolatos,
közlésre szánt írásaikat 

és fotóikat várjuk 
a következõ címre

szentpeterikronika@citromail.hu.
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1. Nehéz számomra ez a kér-
dés, mivel új képviselõ-testüle-
ti tag vagyok és nincs viszonyí-
tási alapom a régi testületi ülé-
sekrõl, de ettõl függetlenül
mégis úgy érzem, hogy igyek-
szünk egy állásponton lenni a
város érdekében. Minden sajó-
szentpéteri polgár látja, hogy két
éve gyökeresen megváltozott a
városkép, gondolok itt a virágos
övezetek és parkok kialakításá-
ra, az ünnepi díszkivilágításra, a
játszóterek, az utak és a járdák
építésére. Az utóbbi két évben
több tervezet is készült a köz-
szolgálati intézmények felújítá-
sára és fejlesztésére, amelyeket
önerõbõl és pályázati pénzek se-
gítségével próbálunk megvaló-
sítani. Ide tartoznak az óvodák,
az iskolák felújításai, a GYÓMI
korszerûsítése, a Kálvin tér re-
habilitációja, a zöld övezetek ki-
alakítása és egy bölcsõde létre-
hozása, amellyel városunk még
nem rendelkezik. 

Engedjék meg, hogy néhány
szóban kitérjek a közelmúltban
megrendezett számos sport és
kulturális rendezvényre és meg-
emlékezésre. Félmaraton or-

szágos bajnokságnak adtunk
otthont, kulturális programként
pedig kiemelném a térzenét, va-
lamint a város történetérõl szó-
ló könyvet. Összegezve a fenti-
eket, úgy érzem, hogy félidõnél
tartva sikereket értünk el, de re-
ménykedem abban, hogy a cik-
lus hátralévõ részében még
jobb eredményekrõl számolha-
tunk be.

2. Amikor elkezdtem a testü-
letben a munkámat, akkor a cél-
jaim megvalósításait tartottam
szem elõtt. Lehetõségekhez mér-
ten minden erõmmel azon va-
gyok, hogy ezeket véghezvi-
gyem. Sajószentpéteren a BÉV-
telepen készült el elõször egy
uniós elõírásoknak megfelelõ
játszótér, ami több évtizedes le-
maradását pótolta a városnak,
hiszen generációk úgy nõttek
fel, hogy sérült játékokon vagy
nem megfelelõ környezetben
játszottak. Öröm volt számom-
ra azt nézni és hallgatni, aho-
gyan a gyerekek a birtokukba
vették.

A közelmúltban átadásra ke-
rült a Bethlen Gábor út járdája,
ami a mai kor elvárásainak meg-
felelõ térkõ borítást kapott. A jö-
võben ennek az útszakasznak a
parkosítását (fák ültetése, füve-
sítés, virágosítás) tervezzük. 

Az alkalmat megragadva tájé-
koztatom a Lévay úti lakosokat
arról, hogy ennek az útnak az
aszfaltozására eredményes pályá-
zatot nyújtottunk be. Egy újabb
pályázat sikerességében bízva
(mely az utca csapadékvíz-elve-
zetõ rendszerének kialakítását,
valamint a járda építését céloz-
ta meg), nagyon remélem, hogy
a ciklus végére az utcában lakók
is elfogadhatóbb környezetben

fognak élni. 
Megemlíteném még, hogy a

Bethlen Gábor, a Kossuth és a
Thököly utak keresztezõdésébe
jelzõlámpa lesz elhelyezve, va-
lamint elkezdõdtek a Rózsa és
Harica utak szélesítésének a
tervezési munkálatai.

3. Még bõven van tennivaló
körzetemben: az elõzõekben
említett Lévay út, a Thököly út
teljes aszfaltozása, a Harica út
járdáinak felújítása, a Szivárvány
Óvoda elõtt 5-6 férõhelyes par-
koló létrehozása. A Szondy és a
Bocskai út járdaépítésre, részle-
ges útjavításra vár. Szándékunk-

ban áll egy teret kialakítani a
Sooter’s elõtt, valamint beindí-
tani a szelektív hulladékgyûjtést.

4. November végére Sajó-
szentpétert eléri a kétszer két-
sávos útszakasz, amely összeköt-
tetést biztosít majd az autópályá-
val. Városunk környezetében
ipari park létrehozása, munka-
helyek teremtése a cél. Több éve
húzódó probléma a választókör-
zetemben a Harica patak tisztí-
tása, mely szintén a jövõben
megvalósítandó feladatok közé
sorolható. Munkánk tehát van
bõven, egy élhetõbb városért, a
szebb környezetért.

Leskó Imre

Megkérdeztük a testületi tagokat
Közeledik az önkormányzati választások félideje. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból szám-

vetésre 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 a 3-as körzetben gyõztes képviselõ értékelését olvashatják.

Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a képvi-

selõ-testület közel két-
éves munkáját?

2. Választói körzetében
mennyit tudott megvaló-
sítani a kampány során
tett ígéreteibõl?

3. Körzetében mit szeretne
mindenképpen megvaló-
sítani még ebben a cik-
lusban?

4. Hosszú távon milyen el-
képzelései vannak a vá-
ros jövõjérõl?

Sajószentpéteri Zenés Es-
ték címmel indított temp-
lomi koncertsorozatot út-
jára a Mûvelõdési Köz-
pont és a Nagytemplomi
Református Gyülekezet. 

A Református Nagytemp-
lom városunk elsõszámú mû-
emléke, mely méltó környeze-
te egy ilyen koncertsorozat-
nak. A templom évente egy al-
kalommal ad helyet ilyen ren-
dezvénynek a Borsodi Mûvé-
szeti Fesztivál keretén belül, de
a szervezõk szeretnék, hogy ne
csak egyszer legyen ilyen kon-
cert, hanem rendszeresen.
Ezen ötlettõl vezérelve indítot-
ták útjára a koncertsorozatot
idén két koncerttel, és ha po-
zitív fogadtatásra talál a kezde-
ményezés, akkor az elkövetke-
zõ években több alkalommal. 

Az elsõ koncert szeptember

14-én volt a Fortett Brass kvin-
tett elõadásában. Az együttes
nem ragaszkodik egyik stílus-
irányzathoz sem. Fontosnak
tartják a klasszikus, a kortárs,
a jazz és a szórakoztatóbb jel-
legû mûvek mellett az újszerû,
izgalmas, különleges zenemû-
vek bemutatását is. Legfõbb tö-
rekvésük a közönség és saját
maguk igényes szórakoztatása.
A rézfúvós ötös az est során el-
sõsorban reneszánsz és barokk
zenemûveket adott elõ világhí-
rû zeneszerzõktõl (Bach,
Hayden, Handel, Purcell). 

A sorozat következõ állomá-
sa 2008. október 26. (vasár-
nap), amikor is Mátyus Gabri-
ella orgonakoncertje lesz a
Református Nagytemplomban.
A koncert ingyenes, minden ze-
nekedvelõ érdeklõdõt szeretet-
tel várnak a szervezõk.

- Sólyom Sándor -

Zenés Esték
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Hatékonyabb lesz a gyógyítás
Csökken a várakozási idõ

Elsõként a téma legavatottabb
szakértõjét, a GYÓMI vezetõjét,
dr. Kacsándi Lászlót kérdeztük
arról, hogy mi indokolta az
újabb körzet életre hívását. 

- Régi igény volt a városunk-
ban, hogy az alapellátásban
résztvevõ öt háziorvosi körzet
mellett egy hatodikat is kialakít-
sunk. Szerencsére a képviselõ-
testület ebben is partner volt és
megteremtette az új körzet mû-
ködtetésének tárgyi feltételeit.
A célunk egyértelmû volt: a la-
kosok számára még nagyobb vá-
lasztási lehetõség biztosítása a
háziorvosok tekintetében, de
ami talán még ennél is fonto-
sabb, az a nemritkán többórás
várakozási idõ lerövidítése. A
pályázati eljárás során egy olyan
kollégát sikerült kiválasztani, aki
3 szakvizsgával is rendelkezik.
Béres doktor alapvetõen szü-
lész-nõgyógyász, de rendelkezik
háziorvosi, sõt honvéd- és
katasztrófaorvosi szakvizsgával
is. Ez utóbbi kissé misztikusan
hangzik, de ha tudjuk, hogy õ
a híres miskolci Spider mentõ-
csoport orvosa, akkor azonnal
érthetõvé válik ez a különleges
képzettség. Bátran állíthatom,
hogy személyében egy nemzet-
közi tapasztalatokkal rendel-

kezõ, kiváló szakemberrel gaz-
dagodott a sajószentpéteri
egészségügyi ellátás. A körzeti-
leg hozzátartozó pácienseket (a
Sajó TV képújságában pontos
információkat kaphatnak erre
vonatkozóan – a szerk.) arra ké-
rem, hogy forduljanak hozzá bi-
zalommal, mert magas színvo-
nalon tudja ellátni a betegeket.
Mindenképpen azt szeretnénk,
ha Béres doktor itt maradna a
városban, és komoly szaktudá-
sával hosszú távon segítené a sa-
jószentpéteriek gyógyulását!

Az új háziorvosi körzet kiala-
kítása elsõként talán az V. szá-
mú körzetben éreztette hatását,
ahol nagyságrendekkel csök-
kent a várakozási idõ. Az elmúlt
idõszak tapasztalatairól az em-
lített körzet háziorvosával, dr.
Bakonyi Judittal beszélget-
tünk.

- Korábban  3400 betegkár-
tyám volt, és ez a napi betegfor-
galom tekintetében is több
mint 100 pácienst jelentett.
Mindez a gyakorlatban azt ered-
ményezte, hogy egy-egy beteg-
nek akár órákat is várnia kellett
a rendelõben, s ez érthetõ mó-
don nem túl jó hangulatot
szült. Türelmetlenség, eseten-

ként hangoskodás zavarta meg
a rendelést, amióta azonban be-
lépett az új háziorvosi körzet,
gyökeres változást érzékelünk.
Jelentõsen csökkent a várakozá-
si idõ, a gyógyító munka béké-
sebb, nyugodtabb légkörben
zajlik. 

- Egyszóval azt mondhat-
juk, hogy az új kolléga segít.  

- Igen, valóban nagyon sokat
segített. Most érezzük csak iga-
zán.

- A betegek részérõl milyen
visszajelzések tapasztalha-
tók?

- Én úgy látom, tudomásul
vették az új körzethatárokat. Azt
gondolom, mi idõben meghir-
dettük a változást, már egy hó-
nappal korábban kiplakátoz-
tuk az új körzettel kapcsolatos
információkat. Persze, a rende-
léseken is sokan érdeklõdtek.
Aki megkérdezte, mindenkinek
elmondtam, hogy miért volt
szükség egy új körzet elindítá-
sára, s úgy láttam, ezt követõ-
en azt is megértették az embe-
rek, ha azonos beteglétszám 5
helyett 6 körzet között oszlik
meg, akkor az számukra is sok
elõnnyel jár. 

Úgy ítéltük meg, hogy a kép
akkor lesz teljes, ha az új körzet
háziorvosát is megszólaltatjuk.
Igaz, lapunk hasábjain (I. évfo-
lyam 2. szám) már bemutattuk
olvasóinknak, így ismétlésekbe
nem bocsátkozva, Béres doktort
is az elmúlt hetek, hónapok ta-
pasztalatairól kérdeztük. 

- Ön a világ számos pont-
ján gyógyított már, így õszin-
tén érdekel, milyen tervek-
kel, célokkal érkezett Sajó-
szentpéterre?

- Szeretnék hosszú távon itt
maradni, hiszen Miskolcon élek,
így akár a távolság, akár a köz-
lekedés szempontjából Sajó-
szentpéter ideális hely számom-
ra. Kíváncsian várom, miként
alakulnak a következõ hetek,
hónapok, mennyire fognak el-
fogadni a betegek. Miután ez
egy vadonatúj körzet, amit lé-
pésrõl lépésre kell felépíteni, azt
mondhatom, hogy ez egyfajta
kihívás is számomra. 

- Néhány hónapja már itt
van nálunk Sajószentpéte-
ren. Ez idõ alatt milyen ta-
pasztalatokat szerzett a lako-
sok általános egészségi álla-
potáról? 

- Noha meglehetõsen rövid
még az eltelt idõ, azt mondha-
tom, hogy több betegség együt-
tes elõfordulása jellemzõ. Ezek
hátterében gyakran lelki prob-
lémák húzódnak meg, amit
akár egy hosszabb munkanélkü-
li periódus is okozhat. Ennek
ellenére úgy érzem, a késõbbi-
ekben eredményesen lehet
majd ezeket a betegségeket

gyógyítani. És ez alatt nem min-
den esetben a gyógyszeres ke-
zelést értem, hiszen néha az is
sokat javít a páciens állapotán,
ha az orvos türelmesen végig-
hallgatja. 

- Tudom, hogy életének egy
periódusában, a szomszéd vá-
rosban, Kazincbarcikán ügye-
letes orvosként dolgozott.
Itt részt vesz-e az ügyeleti
munkában?   

Dr. Béres Tamás

Röviden így lehetne összegezni az új, VI. sz. háziorvosi körzet ki-
alakításának eredményeit. Sajószentpéter város képviselõ-testüle-
te még a márciusi ülésén döntött arról, hogy a meglévõ öt házior-
vosi körzet mellett egy hatodikat is kialakít. A következõkben az
elmúlt hónapok tapasztalatait osztjuk meg lapunk olvasóival. 

Dr. Kacsándi Lászó

Dr. Bakonyi Judit
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- Természetesen. Ennek
egyébként két oka is van. Az
egyik, hogy véleményem szerint
egy háziorvosnak kötelessége
részt vennie az ügyeleti ellátás-
ban, a másik pedig, hogy mind-
ez jó lehetõséget kínál arra,
hogy szélesebb körben megis-
merhessem a helyi lakosokat,
ezzel együtt – ahogyan azt Ön
is kérdezte – átfogóbb képet al-
kothassak a sajószentpéteriek
egészségügyi állapotáról. Az
így szerzett tapasztalatokat a na-
pi rutin során lehet aztán ered-
ményekre váltani. 

- Örülök, hogy amikor a
beszélgetésünk elején terve-
irõl, céljairól faggattam, úgy
nyilatkozott városunkkal
kapcsolatban, hogy hosszabb
távra tervez. Beszéljünk
most akkor a hosszabb távú
elképzelésekrõl!

- Valóban nagyon fontos,
hogy az embernek legyenek cél-
jai, hosszú távú elképzelései, én
mégis azt mondom, hogy most
sokkal inkább az elkövetkezen-
dõ hetekre, hónapokra kell
koncentrálnom, mivel rengeteg
munka vár még rám, és itt nem-
csak a megfelelõ infrastrukturá-
lis háttér kiépítésére gondolok,
bár kétségtelenül az is elenged-
hetetlen. Azt szeretném, ha a
páciensek, akik most már ehhez
a körzethez tartoznak, megje-
lennének a rendelésen, még ak-
kor is, ha egyébként nincs akut
megbetegedésük, hiszen a kar-
tonok, a különbözõ adatok át-
kérését így tudjuk lebonyolíta-
ni. Ezt praktikus szempontok is
indokolják, hiszen gondoljunk
csak arra, ha mondjuk hirtelen
egy orvosi igazolásra lenne
szükség, vagy éppen lejár vala-
kinek a jogosítványa. Ugyan ki-
hez fordulhatna az ember, ha
nem a háziorvosához. Azt még-
sem mondhatom a páciensem-
nek, hogy jöjjön vissza egy hét
múlva, amikor már minden
adat a rendelkezésemre áll.
Ezért érdemes tehát minél ha-
marább eljönni a rendelésre,
hangsúlyozom akkor is, ha ezt
az egészségi állapot nem indo-
kolja.

- Köszönöm a beszélgetést és
sok sikert kívánok Önnek itt Sa-
jószentpéteren!

Sulyok  

- Mikor kapcsolódott be Sajó-
szentpéteren a nevelõmunkába?

- Amikor a miskolci Kossuth
Lajos Gimnáziumban leérettsé-
giztem, mindjárt munkahely
után néztem. Így lettem képesí-
tés nélküli pedagógus a 3-as szá-
mú, egykori Élmunkás úti Óvo-
dában. Mivel felvettek a Hajdú-
böszörményi Óvónõképzõ Inté-
zetbe, így a munka mellett tanul-
tam tovább, és 1981-ben szerez-
tem meg a diplomát.

- Nem lehetett könnyû össze-
egyeztetni a munkát és a tanu-
lást, de az eredmény azt mutat-
ja, mindezt sikerült megoldani.
Mennyire méltányolták akkori
vezetõi a fõiskolai képesítést?

- Tulajdonképpen nem történt
változás az életemben, ugyanazt
a feladatot láttam el a további-
akban is. Aztán 1984-ben átke-
rültem 1-es számú, vagyis az
Üveggyári Óvodába, ami idõvel
megszûnt. Ekkorra viszont a
szentpéteri pedagógusoknak si-
került megszervezni az iskolai
elõkészítõ csoport beindítását,
ahol feladatot kaptam. 

Errõl az oktatási formáról
nem igazán lehetett tapasztala-
tuk, hiszen korábban ez nem
mûködött, sõt megkockázta-
tom, nem is volt rá szükség. A
családok tisztességesen járatták
óvodába gyermeküket, otthon is
foglalkoztak velük, hogy javulja-
nak a különféle készségeik, és
voltak, akik már úgy mentek el-
sõ osztályba, hogy írni és olvas-
ni tudtak. 

Ez évtizedeken át így mûkö-
dött, majd utána változott a hely-
zet. Egyre emelkedett azoknak a
hátrányos helyzetû tanköteles
gyermekeknek a száma, akiket
szüleik nem írattak be az óvodá-

ba, ezért komoly hátrányba ke-
rültek hasonló korú társaikkal
szemben. Sok esetben óriási
erõfeszítésünkbe került, amíg a
szülõt rábírtuk arra, hogy leg-
alább a nagycsoportba járassa a
gyermekét. A meggyõzési kísér-
letek többségében eredményre
vezettek, aminek számos pozi-
tív hatása van. 

- Melyek ezek a pozitív hatá-
sok, amikor az elmúlt tanévben
alig múlt el egy-egy hét, amikor
szülõk vagy tanulók ne támad-
tak volna meg pedagógust az or-
szág valamelyik településén? 

- Eredményként kell elköny-
velni, hogy a gyermekek megsze-
rették az óvodát, amit otthon is
hangoztattak. Ez hatott a szülõk-
re, és az úttörõ munkának má-
ig érzõdik az utóhatása. A beirat-
kozások elõtt minden évben
több olyan házaspár is felkeres,
hogy vegyük fel a gyermekét,
akik valamikor a csoportomban
voltak óvodások. Van olyan kis-
csoportosunk, akinek az anyuká-
ja és az apukája egy óvodai cso-
portba járt, és én voltam az óvo-
dapedagógusuk. Talán nem vé-
letlen intézményünk 100 száza-
lék fölötti feltöltöttsége, ahol ti-
zenhárman dolgozunk.

- Ezek szerint szerencsésnek
mondhatja magát, vagy más van
a kulisszák mögött?

- Tényleg nincs gondom a szü-
lõkkel, bár minden év elején ki-
csit feszült a hangulat, többen
nem szívesen engedik el gyerme-
küket a családi kötelékbõl. Aztán
jobb belátásra térnek. Örömmel
mondom, hogy sok olyan cigány
származású fiatal van, akikkel én
foglalkoztam, majd eljutottak
az érettségiig és néhányan dip-
lomát is szereztek. És ezek a már

felnõtt emberek máig hálásak,
elõre és mosolyogva köszönnek,
ha találkozunk. Ez a fogadtatás
pedig számomra mindig felér
egy vállveregetéssel, mert azt ér-
zem, hogy valamit talán jól csi-
nálhattam. 

- Az elmúlt években többféle
módszert kipróbáltattak a peda-
gógusokkal az oktatáspolitiku-
sok, nem egyszer úgy, hogy a vál-
toztatási terveket meg sem vitat-
ták a szakmával. Mindez hogyan
csapódott le az intézményben?

- Voltak változások a területün-
kön, többek között a vegyes cso-
portok létrehozása, ahol együtt
van a három óvodai korosztály.
Személy szerint féltem ettõl az
átszervezéstõl, de az idõ igazol-
ta, hogy ennek is van elõnye.
Egyébként, ha szabad ilyet mon-
danom, nekem a kiscsoportosok
a kedvenceim, mert tõlük csak
õszinteséget hallok. 

- Az elmondottakból ítélve Ön
egy született óvónõ. Szakmáját,
hivatását tudta-e már a családjá-
ban is kamatoztatni? 

- Kata lányom textiltervezõ Bu-
dapesten, és még nincs férjnél.
Másik gyermekem Tamás, akinek
a felesége várandós, és így várom
az elsõ unokámat. Ha engedik,
persze hogy segíteni fogok a
gyermekgondozásban. 

-kovács-

Minden Sajószentpéterhez köti Spitzmüller
Miklósnét, hiszen a településen született, itt járt ál-
talános iskolába, majd a szomszédos Miskolcra kö-
zépiskolába. Több oktatási intézményben megfor-
dult, ám úgy tûnik, a Móra Ferenc utcai Tagóvodá-
ban végleg megtalálta azt a helyet, amit keresett.

A lokálpatrióta 
óvodapedagógus

Spitzmüller Miklósné
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Gond Rózsa 
(családgondozó)

Régi hiányosságot pótolt azzal
a város, hogy elkészült a telepü-
lés új weblapja, amely egy ön-
kormányzati portált is magában
foglal. Rendkívül tetszetõs a ki-
vitele, különösen az fogott meg,
hogy a Szentpéteri Krónikával
harmonizál a fejléc, de gondo-
lom, ez tudatos koncepció ered-
ménye. Felhasználóbarát a keze-
lõfelület, ami szerintem egyér-
telmûen az átlátható menü-
rendszernek köszönhetõ. Tartal-
mi információk tekintetében is
kiszolgálja a látogatókat, hiszen
például a letölthetõ nyomtatvá-
nyok az elektronikus ügyintézés
alappilléreit jelentik. Az is lát-
szik, hogy néhány adat feltölté-
se még nem történt meg, de
nyilván ezt folyamatosan végzik
a szakemberek. Egy konkrét
észrevételt is tennék, ami a
„Kék” hírek c. rovattal kapcso-
latos. Úgy ítélem meg, hogy a
rendõrségi hírek esetében mel-
lõzni lehetne az országos bûn-
ügyek ismertetését (ezekrõl más
weblapokon is olvashatunk).
Itt elegendõ lenne csak a város-
ban, esetleg a megyében történt
eseményekrõl tudósítani. Az
sem lenne haszontalan dolog,
ha a képviselõ-testületi ülések-
rõl, közérthetõ formában (nem

a jogi hátteret elemezve) tájé-
koztatást kapnának a városlakók.
Öszszességében rendkívül infor-
matívnak ítélem a weblapot, ta-
lán még a testvérvárosokról
szóló fejezeten lehetne bõvíte-
ni, hiszen biztosan szívesen
megismernék a sajószentpéteri-
ek akár Kobior, akár Dobsina
történetét.  

Szabó Emese 
(kulturális szervezõ)

Mint a Mûvelõdési Ház kultu-
rális szervezõje nagyon örülök
neki, hogy elkészült Sajószent-
péter város új honlapja, amely
szerkezetileg és tagoltság szem-
pontjából precíz, jól átlátható

képet nyújt városunkról.
Szerintem fontos, hogy az

érdeklõdõk minél több informá-
cióhoz jussanak magáról a tele-
pülésrõl, az intézményhálózat-
ról, ezen belül értem az elérhe-
tõségeket, valamint a rendezvé-
nyekrõl, eseményekrõl való rész-
letes, korrekt tájékoztatást.

Varga Pál 
(könyvtárvezetõ)

Kinézetre tetszetõs, megfelel
a mai elvárásoknak. Felépítése
jól áttekinthetõ, könnyen meg-
található a keresett téma. Az el-
érhetõ tartalomról megfelelõ
tájékoztatást nyújt a kezdõlap.
A weblap célja kifejezetten a vá-
rosról való tájékoztatás. Tartal-
mát ennek megfelelõen alakít-
ja. Figyel a legújabb változások-
ra, hírekre, naprakész. 

Szerintem néhány lehetõség
kimaradt, amit lehetne pótolni.

Többek között a keresési
szolgáltatás hiánya. A prog-
ramajánló statikus: szembetû-
nõbbé lehetne tenni a fonto-
sabb híreket, programokat, pél-
dául egy fényújság keretén be-
lül. Nem interaktív: nem érhe-
tõ el a webmester közvetlenül.
Nem ad lehetõséget fórumra
vagy csevegésre. Természetesen

tudom, hogy a névtelenségbe
burkolózva ez a lehetõség né-
hányakat indokolatlan bátorság-
gal és éles kritikai szemlélettel
ruház fel, de megfelelõ mode-
rátori beavatkozással biztosíta-
ni lehetne a szalonképes tartal-
mat és hangnemet amellett,
hogy mindenkinek lehetõsége
legyen elmondania a vélemé-
nyét.

Összegezve: leszámítva né-
hány –  az oldal használatát elõ-
segítõ – lehetõség hiányát, a
weblap nagyszerûen ellátja fel-
adatát és valószínûleg minden
tekintetben kielégíti az ideláto-
gatók igényeit.            -S.B.-

Régi igényt elégít ki városunk új weblapja, amely nem csupán küllemében, hanem tartalmát tekintve is a
mai kor igényeihez igazodik. Aktuális számunkban arról kérdezzük olvasóinkat, miként vélekednek Sajó-
szentpéter felfrissült virtuális kirakatáról.   

Júniusban iskolánk diákjai
közül néhányan táborozni
voltak Pácinban. Mi is a sze-
rencsések közé tartozunk,
akik ott lehettek. 

Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, mert jó volt a szállás,
az ennivaló, és tanáraink vál-
tozatos programokat szer-
veztek nekünk. Így jártunk a
strandra (szerencsénkre jó

volt az idõ), átsétáltunk egy-
szer Szlovákiába, megnéztük
a pácini kastélyt. Volt vetél-
kedõ, és minden nap kap-
tunk szabad programot is,
amikor rendszerint fociz-
tunk, ugróköteleztünk, tolla-
soztunk. 

Esténként általában mecs-
cset néztünk, mivel éppen
ekkor volt a foci EB, bár egy-

szer nagyon korán kellett
ágyba bújnunk, és nem értet-
tük, miért. Persze aztán kide-
rült a turpisság: éjszaka róka-
vadászat volt!

Nagyon jól éreztük ma-
gunkat ebben a táborban, kö-
szönjük tanárainknak.

Bárány Eszter 
és Csoma Zsanett 

Hunyadi Mátyás Tagiskola

Táborozás PPácinban
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A l k o t ó i  h é t  
K o b i ó r b a n

Izgalmas öt napot tudhatnak
maguk mögött Dobsina Šternberk
Kobiór és Sajószentpéter mûvé-
szei. Kobiór Sajószentpéterrel
fennálló testvérvárosi kapcsolatá-
nak 10. évfordulója apropójából
festmény- és fotókiállítást szerve-
zett a sajószentpéteri alkotók
már elkészült mûveibõl.

A kiállítás megrendezésén túl
Dobsina, Šternberk, Kobiór és
Sajószentpéter festõi és fotósai
számára alkotói hetet szervez-
tek. A téma adott volt: a Bécs-
Krakkó történelmi vasútvonal
állomásait kellett alkotásba fog-
lalni. Az országokat, nemzeteket
összekötõ vasútvonal, annak
megállói mindenhol a világon
egyfajta sajátos keverékét adják
a múltnak és a mának. Ezen
megállapítást mûvészi szinten

megragadni és kiemel-
ve közvetíteni a közön-
ség felé nagyon izgal-
mas alkotói feladat.

Sajószentpéterrõl
Balla Aranka és Rémiás
András a festõket, dr.
Dányi Tamás és Gólya
Zoltán a fotósokat kép-
viselte. A mûvészi mun-
kát segítette az igényes
vendéglátás egy több
száz hektáros fenyõer-
dõben található vadász-
házban. 

Szép számmal készül-
tek festmények és fotók
egyaránt, melyeken a cso-
dás természeti értékek
tündökölnek.

Az elkészült alkotásokból ván-
dorkiállítás lesz, melynek elsõ

állomása Kobiór 2008. október
3-án. Sajószentpéterre várható-
an 2009 januárjában érkezik a
„Mûvészeti peron”.

Milói Vénusz Mezõ István rajza

Paletta õsszel 
Kobiór, 2008. Gólya Zoltán

A tornasport kiválósága-
ival telt meg szeptember 20-
án a Mûvelõdési és Sport-
központ színházterme. A
barátok és sporttársak mel-
lett a város vezetõi hajtottak
fejet Perényi István hajdani
kiváló tornász, a városi tor-
nasport megalapítójának
emléke elõtt, és emlékeztek

a város tornászcsapatának
hajdani sikereire. 

Az ünnepség résztvevõi
elõtt dr. Faragó Péter pol-
gármester elevenítette fel a
város több évtizedes sport-
hagyományit és sikereit.
Ezt követõen átadták a Pe-
rényi család jelen lévõ kép-
viselõinek a Magyar Torna
Szövetség Posztumusz ki-
tüntetését. 

A sajószentpéteri torná-
szok baráti találkozóját szí-
nes kulturális mûsor zárta. 

Találkoztak 
a kiváló 

tornászok

2008. október 16-án 
(csütörtök) 

17 órai kezdettel
író-olvasó találkozó lesz 

a Mûvelõdési Központban.

Vendég: 

MOLDOVA
GYÖRGY

Sólyom Sándor



Második alkalommal került
megrendezésre a Raiffeisen
Bank Kupa sakkverseny Sajó-
szentpéteren. Városunkban NB
II-es sakkegyesület mûködik,
amely nem csak részt vesz a baj-
noki küzdelmekben, de maga is
aktív szervezõje sakkversenyek-
nek évente több alkalommal is.
Ezek közül a legjelentõsebb
most szeptember 11-14. között
zajlott a Mûvelõdési Központ-
ban, ahol népes mezõny gyûlt
össze. Számos nemzetközi sakk-
mester, FIDE-mester és mester-
jelölt is ott volt a 48 fõs mezõny-
ben, amely garancia volt a ver-
seny színvonalára, erõsségére. A
négynapos, 7 fordulós küzdel-
met végül Szabolcsi János nyer-

te (Lövõi SE) Budapestrõl, 2. he-
lyen Bérczes Csaba (MTK), 3.
helyen pedig Sipos István (Gé-
niusz Tata) végzett. A legjobb sa-
jószentpéteri a 6. helyen Zabiák
József lett. A verseny egyben a
B.-A.-Z. megyei nyílt sakkbajnok-
ság is volt, amelyet Hajnal Zol-
tán nyert (Kazincbarcikai VSC)
a sajószentpéteri Zabiák József
elõtt. A sajószentpéteri verseny
az ún. BorsodKör utolsó, negye-
dik állomása volt. A BorsodKör
négy versenyének összesített
eredménye alapján 1. helyezett
Handó Vilmos lett (Kazincbarci-
kai VSC), Hajnal Zoltán (Kazinc-
barcikai VSE) és Zabiák József
(Sajószentpéter) elõtt. 

- Sólyom Sándor -

Ez az együttes a DAMN
NATURAL. Dalaik közt találni
melankólikusat, depiset, de jel-
lemzõen inkább derûs nóták
ezek, olyasmik, amiket egy hosz-
szú autóúton vagy épp tábortûz
mellett a legjobb hallgatni. 

Egytõl egyig feelinges, szeret-
hetõ, együtt dúdolható dalok,
amelyek nem váltják meg a vi-
lágot, nem írnak semmi újat a
zene nagykönyvébe, viszont
amilyenekbõl manapság nincs
olyan sok.

Fellépésük után Dudás Ta-
mással a formáció alapítójával
beszélgettem: 

- Mikor alakultatok és mit

jelent a nevetek? 
DT: - Az együttest 2004 októ-

berében alapítottuk, nevünk je-
lentése „Piszkosul természetes”
utalva arra, hogy a zenének azt
a mûfaját kívánjuk közvetíteni a
hallgatóság felé, amiben az egy-
szerûség dominál. Eredetileg
az unpluggedbõl indultunk,
mára „könnyed rockzene” lett
belõle. 4 albummal készültünk
el eddig. A dalok saját szerzemé-
nyek, melyek letölthetõk a
weblapunkról. 

- Milyen gyakran láthat
benneteket a közönség?

DT: - Ritkán lépünk fel. Sajó-
szentpéteren és a környéken

évente kétszer-háromszor láthat-
nak minket színpadon. Elõadá-
sainkon meghatározó a gitár és
az ének, melyet dob, basszusgi-
tár és egzotikus hangszerek
egészítenek ki. 

Célunk, hogy amíg jól érezzük
magunkat, addig csináljuk. Fon-
tos, hogy az együtt zenélés élmé-
nye meglegyen és a közönség

szintén részese legyen ennek.
- Mi várható tõletek a közel-

jövõben?
DT: - Dolgozuk a következõ le-

mezünkön, melyen tizennégy új
szám lesz, 2009 elején már el-
érhetõ lesz.

- Köszönöm a válaszokat!

Gólya Zoltán

2008. SZEPTEMBER
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ILYEN MÉG NEM VOLT!

értékbecslési díj
közjegyzõi díj
tulajdoni lap
fedezetkezelési díj 

– jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül 
– hitel BAR-osoknak
– végrehajtások kiváltása

KERESSE HELYI TANÁCSADÓNKAT!

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

Damn Natural 

II. Raiffeisen Bank Kupa

Balról jobbra: Mester Csaba basszusgitár, Aranyosi János dob,
Sztaroszta Adamo szólógitár, Dudás Tamás ének+ritmusgitár,

Szendrei Orsi vokál, Sali egzotikus hangszerek, Makranczi Judit
Brigitta vokál, Hangó Dóra ritmusgitár

Sajószentpéteren létezik egy együttes, mely zenei-
ségével, dalainak üzenetével sajátos, letisztult hang-
zást hoz a környék kulturális életébe.

www.myspace.com/damnnatural       http://www.damnatural.hu


