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Kosztolányi Dezsõ: 

Halotti beszéd
(részlet)

Keresheted õt, nem leled, hiába,

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövõben

akárki megszülethet már, csak õ nem.

Többé soha

nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.

Szegény a forgandó, tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse.
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Ünnepi testületi ülés

Városi kitüntetéseket adtak át

Nagy a körzet, korlátozott a teljesítmény 

A hagyományoknak megfe-
lelõen minden évben szep-
tember 30-án, az Önkormány-
zatok Napján kitüntetõ díjakat
adományoz Sajószentpéter Vá-
ros Képviselõ-testülete. Az
eseményre ünnepi testületi
ülés keretében szeptember
26-án a Mûvelõdési és Sport-
központ színháztermében ke-
rült sor.

A megjelenteket dr. Faragó
Péter polgármester köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy a kitün-
tetõ díj alapításáról és szabá-
lyozásáról szóló önkormány-
zati rendelet alapján a kitünte-
tõ díjak adományozására érke-
zett javaslatokat a szakmai ku-
ratórium megtárgyalta, és ja-
vaslatot tett a képviselõ-testü-
letnek, amely ezt követõen
hozta meg a döntését. 

Mint korábban, most is azok

részesülhettek elismerésben,
akik a város életében tudomá-
nyos vagy mûvészeti téren ma-
radandót alkottak, alkotó
munkásságukkal, mûvészetük-
kel, magas színvonalú munká-
jukkal hozzájárultak a város
fejlõdéséhez.

A fentiek figyelembevételé-
vel a képviselõ-testület 2008-
ban dr. Kovács István fogor-
vosnak adományozta a „Sajó-

szentpéter Város Díszpol-

gára” kitüntetést. 
Döntésük értelmében a

„Pro-Urbe” (városért) díjat
Dudra Józsefné védõnõnek
nyújtották át. 

Sajószentpéter „Elismerõ

Plakettje” díját a közelmúlt-
ban elhunyt Tölczéki Ferenc

amatõr festõmûvésznek ítél-
ték, amelyet az ünnepségen az
alkotó lánya vett át.

A határozat értelmében
Sajószentpéter Város Képvise-
lõ-testületének „Elismerõ

Plakettje” díját Csáki

Károlyné nyugdíjas pedagó-
gusnak adták át az ünnepsé-
gen.

Ketten részesültek „Sajó-

szentpéter Város Közszol-

gálatáért” kitüntetõ díjban.
Munkájáért ezt az elismerést

kapta Spitzmüller Györgyné

szabálysértési ügyintézõ, vala-
mint Szász Miklós, aki koráb-
ban az önkormányzat fenntar-
tásában mûködõ Szociális Ott-
hon vezetõje volt.

A kitüntetetteket és a megje-
lent vendégeket színvonalas
kulturális mûsorral köszöntöt-
ték az intézmények gyermek-
csoportjai és a helyi mûvészeti
élet képviselõi.

-f-

A rendelés megkezdése elõtt
fél órával már féltucatnyi páci-
ens ült a Fogkovács Bt. ajtaja
elõtt, így szûkös idõkeret állt
rendelkezésre a riport készíté-
séhez. Ahhoz a riporthoz, ami-
re csak nehezen lehetett rábe-
szélni dr. Kovács István fogor-
vost, annak ellenére, hogy õ
Sajószentpéter legújabb dísz-
polgára.

- Azonkívül, hogy láthatóan

sok a betege, mit tudhatunk

még meg a doktor úrról? 

- Hegymegen születtem,
Edelényben végeztem a nyolc
általánost, majd a Sárospataki
Gimnáziumban érettségiztem.
Onnan vettek fel a Semmel-
weis Orvostudományi Egye-
temre, ahol 1971-ben szerez-
tem diplomát. Mivel mindig
ebben a térségben éreztem
igazán otthon magam, édes-
anyám pedig Edelényben élt,
ezért itt érdeklõdtem álláshely
után. Így kerültem
Sajószentpéterre, ahol lakást is

kínáltak számomra, én pedig
éltem a lehetõséggel. A Bükk-
alja útra költöztem, akkor még
egyedül. 

- Aztán változott a családi

állapot, jöttek a gyerekek.

- Megnõsültem, és elsõ há-
zasságomból három gyermek
született, akik eddig már hat

unokával ajándékoztak meg.
Második feleségem egyben az
asszisztensem is, és tagja a be-
téti társaságnak. Nagyobbik lá-
nyom, Eleonóra a Kincstárnál
dolgozik, István vízügyi mér-
nök, Eszter pedig jogász vég-
zettséggel jelenleg körjegyzõ.
Az évek során lakást is cserél-
tem, ahogyan a fogorvosi ren-
delõ sem ugyanaz már, mint
amikor idekerültem.  

- Milyen körülmények fo-

gadták a kezdetekkor, és mi

változott azóta? 

- Ketten dolgoztunk, és
Szentpéter mellett hozzánk
tartozott a Pitypalatty-völgy is.
Volt olyan nap, hogy hatvan
beteget láttunk el. Ez ma már
nem lehetséges, hiszen az elõ-
írások miatt jó, ha 15 embert
tudunk fogadni, és sok eset-
ben még így is túllépjük a meg-
engedett kvótát. Attól lehet tar-
tani, hogy emiatt megbüntet-
nek, de nem tehetem meg,
hogy azt a helybelit, aki fájós

foggal hozzám érkezik, elküld-
jem a rendelõbõl. Az emberte-
len dolog lenne. 

- Mindenfelõl sok rosszat

lehet hallani az iskolafogá-

szatról. Milyen a helyzet

Sajószentpéteren? 

- Állandó vesszõparipám az
iskolafogászat, mert gyermek-
korban kisebb beavatkozással
számos fog megmenthetõ. Ez a
rendszer évtizedeken át úgy
mûködött, hogy a tanulókat is-
kolaidõben elkísérte a pedagó-
gus a rendelõbe, a fogorvos
pedig tette a dolgát. Ma már
csak tanítási idõ után van erre
lehetõség, a gyerek pedig ma-
gától nagyon ritkán jön fogke-
zelésre. Mindez meg is látszik
a fogaik állapotán, mert egyre
többet kell kihúzni már egé-
szen fiatal korban. Mi is tudtuk
segíteni a megelõzést, mert ak-
koriban elég sok továbbképzé-
sen kellett részt vennünk, és
olyankor a gyártó cégek ellát-
tak  nagyobb  mennyiségû  fog-Dr. Kovács István
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Számos foglalkozás rejteget
magában olyan tevékenységet,
amire szinte nem is akad önje-
lölt. A védõnõi munka egyik
ilyen területe a cigánycsaládok-
kal való törõdés, amihez az em-
pátián kívül rátermettségre és
határozottságra is szükség van.
Ezt a nehéz feladatot vállalta vá-
rosunkban Dudra Józsefné, aki
korábban már jókora tapasztala-
tot szerzett a nehéz sorsú embe-
rek egészségügyi és mentálhigi-
énés ellátásában. Nehéz, embert
próbáló munkájáért a képviselõ-
testület legutóbbi ünnepi ülé-
sén Sajószentpéter Város „Pro
Urbe” díjával tüntette ki. 

- A legtöbb védõnõ az

egészséges, szépen fejlõdõ

gyermekeket szereti, és a

szülõkkel együtt örül a sike-

reknek. Ha általánosítani

nem is érdemes, de köztu-

dott, hogy a szegény csalá-

dokban nagyon sok a problé-

ma. Miért vállalta ennek elle-

nére a Sajón túli és a Fecske-

szög területeken a körzeti

védõnõi munkát, ahol sok a

nehéz sorban élõ család?

- A társadalmi változások fel-
adatváltozást is jelentettek a vé-
dõnõk tevékenységében. Amíg
2004-ig négy védõnõi körzet ju-
tott 15 ezer lakosra, és a váran-
dós kismamától 14 éves korig
tartoztak hozzánk a gondozot-

tak, a jelzett idõponttól hét kör-
zetet alakítottunk ki. Hat ve-
gyes körzethez tartozik egy-egy
iskola, míg a jelenlegi terüle-
temhez egy óvoda. Már a vál-
toztatás elõtt, 1989-tõl önszán-
tamból vettem át az említett
térséget, ami azért sem állt tá-
vol tõlem, mert pályám kezde-
tén, harminchat évvel ezelõtt
hét éven át ott tevékenyked-
tem. 

- Milyen szemléletbeli fej-

lõdést tapasztalt az elmúlt

évtizedekben?

- A '70-es évek elején még ne-
héz volt, különösen a roma csa-
ládokkal, mert egy részüket rá
sem lehetett beszélni arra, hogy
elvigye gyerekét a kötelezõ vé-
dõoltásra, sõt még a Szabin-
csepp beadása is gondot jelen-
tett. Ezért a beadott oltások ará-
nya a negyven százalékot sem
érte el. A várandós nõk csopor-
tosan vettek részt a tanácsadá-
son, és s többségüknek nem
volt türelmük végighallgatni a
szakemberek tanácsait. Akkori-
ban sokan küzdöttek asztmával
és allergiával, a nehéz fizikai
munka miatt pedig magas volt
a mozgásszervi bajokkal küsz-
ködõk aránya. Ma már elmond-
ható: abban a környezetben a
legjobb a szoptatási arány, ezért
ott a legkevesebb a tehéntejre
érzékeny gyerek. A következe-
tes felvilágosító munka ered-
ményeként már nincs gond az
oltásokkal sem.

- A higiénés körülmények-

kel mi a helyzet? 

- Azon a területen még van
pótolnivaló, hiszen 2002-ben
onnan indult a nagy hepatitis
járvány, amikor minden ott élõ
gyereket be kellett oltani. Most
is sok a kóbor kutya és a pat-
kány, ezért a rágcsálók irtását a
napokban kezdte el az önkor-
mányzat.

- Az évtizedek során ke-

rült-e szorult helyzetbe? 

- Szerencsére elfogadják a
személyemet és a munkámat is,
megértik, hogy a családok vé-
delmében cselekszem, segíteni
akarok nekik. 

Dudra Józsefné a Szegedi Ál-

lami Védõnõképzõ elvégzése
után 1972-ben került
Sajószentpéterre, ahol 1974-
ben férjhez ment. Két lányuk
született: Tímea 30 éves törté-
nelem-hittanár szakos pedagó-
gus, Budapesten él, jelenleg a
Pázmány Péter Egyetem hallga-
tója és egy multinacionális di-
vatcég alkalmazottja. Judit 28
éves gépészmérnök, aki Miskol-
con él, s éppen végzõs PhD
hallgató, a Bay-Logi Kutatóinté-
zet tudományos munkatársa. 

Dudra Józsefné számos kép-
zésen vett részt és diplomát
szerzett a Budapesti Orvos-
továbbképzõ Intézet Védõnõ-
képzõ Fõiskolai Karán. Elvégez-
te 2001-ben a „IAIM Babamasz-
százs” nemzetközi képzést. Az
informatika területén ECDL
vizsgát tett és felhasználói szintû
internet ismerettel rendelkezik.
Húsz évig volt a Római Katoli-
kus Egyháztestület tagja, tíz évig
a Sajószentpéteri Egészségügyi
Dolgozók Közalkalmazotti Taná-
csának elnöki tisztét töltötte be,
de ellátta a védõnõk és szakasz-
szisztensek csoportvezetõi teen-
dõit is. Vehetett át Pro Sanitate
egészségügyi miniszteri kitünte-
tést és 2004-ben volt az „Év
egészségügyi dolgozója” is. 

Munkahelyi és társadalmi fel-
adatai mellett, ha teheti, akkor
kertészkedik, fõz a családnak
vagy közösen kirándulnak a ter-
mészetbe. 

-kovács-

A Sajón túli védõnõ
aztán az iskolafogászaton osz-
tottuk szét. Szeretném, ha visz-
szaállna a régi rendszer, vagyis
újra megjelennének a gyerme-
kek a rendelõmben. 

- Mennyire elégedett a fo-

gászatra érkezõk szájhigié-

niájával? 

- Számos gond van ezen a te-
rületen is, sok a kezelést
igénylõ szájfertõzés. Többször
kellene kezet és fogat mosni,
és azt is meg kellene gondolni,
érdemes-e mások által eldo-
bott élelmiszert fogyasztani.
Tapasztalataim szerint ez a leg-
fõbb forrása a fertõzéseknek. 

- Doktor úr egy ideje már

a nyugdíj mellett dolgozik.

Hogyan tervezi a jövõjét eb-

ben a szakmában? 

- Több mint tíz éve vagyok
vállalkozó, a szakemberek szá-
ma pedig meghatározza az ellá-
tás színvonalát. Jelenleg hár-
man dolgozunk a területen, és
a körzetembe 5200 személy tar-
tozik, ami nagyon sok. A né-
hány évtized alatt engem is el-
ért foglalkozási betegségként a
derékfájás, sõt tudom, hogy fia-
talodni sem fogok, de még
nem gondoltam a visszavonu-
lásra. A rendelõ nagy értéket
képviselõ felszerelése a saját tu-
lajdonom, márpedig egy beru-
házásnak nem csak megtérülni,
hanem kamatozni is kell. Az
biztos, hogy Sajószentpéterrõl
elköltözni nem fogok, mert szá-
momra csak ez a vidék létezik
lakóhelyként, az itt élõ embe-
rekkel együtt. 

Kovács I.

Olimpia a Hunyadiban
2008 az olimpia éve. Peking rendezte az olimpiát, és a nagy sport-
eseményrõl beszélt az egész világ. Az olimpiáról beszéltek a Hu-
nyadi Tagiskola 3.a osztályosai is. Persze ez már egy másik olim-
pia. Itt a tanulás, a szorgalom, az ügyesség, a magatartás, az órai
munka, az aktivitás, a fantázia és a kölcsönös segítség versenyszá-
maiban indulhattak a gyerekek, és nyerhették meg az arany-,
ezüst- illetve a bronzérmet. 
Ennek az olimpiának a megálmodója iskolánk egyik új nevelõje,
Szólya Tünde tanító néni, aki úgy gondolja, hogy azzal lehet a gye-
rekeket legjobban motiválni, ha nem büntetést kap azért, ha nem
végzi el a rá bízott munkát, hanem a dicséret marad el ilyen eset-
ben. S tudjuk jól, a dicsérõ szónak, a jó szónak nagy ereje van. Így
volt ez a gyerekeknél is, akik derekasan végigküzdötték a szep-
temberi fordulót. 
Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között történt: Üveges
Andrásné igazgató néni, mint a HOB (Hunyadi Olimpiai Bizott-
ság) elnöke adta át az érmeket a gyõzteseknek a szülõk jelenlé-
tében. S hogy a vesztesek se csüggedjenek, novemberben újabb
olimpiai forduló következik, tudtuk meg a tanító nénitõl.

Dudra Jószefné
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- Október 24-tõl az önkor-

mányzat ingyenes buszjára-

tot indít a városban minden-

szentek, illetve halottak

napja alkalmából. Hogyan

vetõdött fel az ötlet, hiszen

ez nem tartozik a kötelezõ

feladatellátások sorába?

- Egy önkormányzatnak szá-
mos feladata van, de mind kö-
zül az egyik legfontosabb,
hogy törõdjön az itt élõ embe-
rekkel. Úgy gondolom, e törõ-
dés része az is, hogy bárki el-
juthasson a temetõbe ebben az
idõszakban, hiszen nincs min-
denkinek saját személygépko-
csija. Sajnos ezt a lehetõséget
egész évben nem tudjuk bizto-
sítani, de legalább halottak
napján, illetve azt megelõzõen
– amikor egyébként a sírok
rendbetétele is zajlik – próbá-
lunk segíteni abban, hogy fõ-
ként a város távolabbi pontjain
élõk könnyebben, gyorsabban
eljuthassanak a temetõbe.

- Hogyan informálódhat-

nak a lakosok a járatokról?  

- Többek között a Sajó TV
képújságából, városunk új
weblapjáról (www.sajoszent-
peter.hu), valamint a

Szentpéteri Krónika aktuális
számában is megtalálható a já-
ratok beosztása. 

- Szeptember negyedikétõl

már közlekedik egy ingyenes

buszjárat a településen,

amely az általános iskoláso-

kat szállítja. 

- Ez egy hasonló probléma,
hiszen sok tanuló, aki messze
lakik az adott intézménytõl,
korábban csak nagyon körül-
ményesen tudott bejutni az is-
kolába. Ilyen esetekben abból
indulok ki, hogy én, mint szü-
lõ (jelen esetben nagyszülõ)
bizony nem örülnék neki, ha a
10-12 éves gyermekemnek
(unokámnak) ilyen nagy távol-
ságokat kellene megtennie, rá-
adásul gyakran szülõi felügye-
let nélkül. Ezért úgy döntöt-
tem, dacára annak, hogy a vá-
ros gazdálkodása hiányt mutat,
léteznek olyan feladatok, ame-
lyeket bármilyen anyagi körül-
mények között meg kell valósí-
tani. 

- Az óvodások részérõl

nem fogalmazódott meg ha-

sonló igény?  

- Ez az igény jelenleg felmé-
rés alatt áll, s már most látszik,
hogy komoly érdeklõdés mu-
tatkozik, ehhez azonban még
egy autóbuszra lenne szüksé-
günk. Információim szerint
2009 tavaszán az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium pályázatot ír ki au-
tóbusz-beszerzésre vonatkozó-
an, melynek keretében mint-
egy 30 millió forinthoz juthat-
nak a nyertes pályázók. Ha si-
kerülne 30 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást kap-

nunk, akkor saját forrásból ki-
egészítenénk ezt az összeget
további 15-20 millió forinttal, s
ebbõl a pénzbõl már egy vado-
natúj, 50 személyes autóbuszt
vásárolhatnánk, amellyel  ha
nem is mindennap , de még a
„temetõi” járatot is tudnánk
közlekedtetni. 

- Ha már közlekedésrõl

beszélünk, akkor nem ke-

rülhetjük meg a biztonság

kérdéskörét sem. A 26-os fõ-

út és a Bethlen Gábor út ke-

resztezõdésében rövidesen

egy forgalomirányító jelzõ-

lámpát állítanak üzembe.

Mikorra várhatjuk a beruhá-

zás megvalósulását? 

- Azt már a járókelõk is ta-
pasztalhatták, hogy a munkála-
tok (a terület mûszaki átadását
követõen) megkezdõdtek. Ha
minden rendben halad, né-
hány héten belül elkészülhet a
teljes kivitelezés és átadhatjuk
a forgalomnak ezt a meglehe-
tõsen forgalmas útkeresztezõ-
dést. Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy egy másik átadásról
is szóljak, hiszen november
15. és 20. között a 26-os fõút
Sajóbábony és Sajószentpéter
közötti új szakaszát is birtokba
vehetik majd a jármûvek, ame-
lyet (az elõzetes információk
szerint) miniszterelnök úr avat
majd fel. Ugyancsak a 26-os

fõúttal kapcsolatos hír, hogy a
közeljövõben a belvárosi sza-
kasz garanciális javításait is el-
végzik a szakemberek. Amikor
Csepi Lajos államtitkár úr (au-
gusztus végén) városunkban
járt, a már korábban felújított
belvárosi szakasz mellett, a
még felújításra váró két kiveze-
tõ szakaszt is megmutattam
neki azt kérve, ha mód és lehe-
tõség van rá, a minisztérium
(KHEM) emelje be a 2009-es
felújítási programba a 26-os fõ-
út két újabb szakaszának kivi-
telezését is. Ma arról tudok be-
számolni, hogy államtitkár úr
megértette és elfogadta az ér-
veimet, ennek megfelelõen
2009-ben mind a Miskolc,
mind a Kazincbarcika irányába
vezetõ útszakaszok felújítására
sor kerül, mintegy 350 millió
Ft értékben. Végül, ha már
közlekedésrõl beszélünk,  még
egy gondolatot engedjen meg
nekem! Jelenleg közbeszerzési
eljárás alatt áll a város összes
autóbusz-várójának cseréje.
Ehhez pályázaton nyertünk
forrást, ami (természetesen az
önrésszel kiegészítve) biztosít-
ja, hogy tavasszal a városban
valamennyi buszmegálló új
köntösbe öltözik. 

Sulyok

4
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Válaszol: dr. Faragó Péter, polgármester

Aktualitások, információk, kérdések

Talán közhelynek számít, de igaz: városunkban ren-

geteg a tennivaló. E megállapítás kapcsán nem csupán

azokra a látványos munkálatokra gondolok, melyek

eredményeként alapjaiban megújult a Bethlen Gábor

utca vagy éppen a korábban elhanyagolt területeken

modern játszóterek nõttek ki a földbõl, hanem azokra

a háttérben zajló, sokszor hónapokig tartó egyezteté-

sekre, pályázatokra is, melyeknek köszönhetõen példá-

ul a település valamennyi autóbusz-megállója új kön-

tösbe öltözik. Olvasóink minderrõl a Sajó Televízió ok-

tóber 10-i adásában elhangzott polgármesteri interjú

rövidített változatából kaphatnak átfogó képet.

Dr. Faragó Péter

Rövidesen egy forgalomirányító jelzõlámpát helyeznek üzembe 
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Keményen büntetik a falopást 

A kezdeményezés a B.-A.-Z.
Megyei Rendõr-fõkapitányság-
ról indult, akik bevonták a jár-
õrözésbe a mezõõröket, pol-
gárõröket, erdészeket, vala-
mint más hatóságokat is.  A fo-
kozott rendõri ellenõrzés szep-
tember elsején kezdõdött, és az
elsõ négy hétben a megyében
854 esetben intézkedtek illegá-
lis fakitermelés miatt. Helyszíni
bírságot 183 fõ ellen 1,2 millió
forint értékben szabtak ki, 113
esetben pedig szabálysértési
feljelentés történt. 

A bûnesetek visszaszorítá-
sára minden törvényes eszközt
igénybe vesznek, így lefoglal-
ják a falopáshoz használt és át-
alakított jármûveket, eszközö-
ket is. Ellenõrzik, hogy a kiter-
melõ rendelkezik-e erdészeti
hatósági engedéllyel, amit a
helyszínen köteles bemutatni.
Ha ezt nem teljesíti, 50 ezertõl
500 ezer forintig terjedõ erdõ-
gazdálkodási bírsággal sújtha-
tó. Ehhez jön az erdõvédelmi

bírság  5 ezertõl 200 ezer forin-
tig - az erdei életközösség ve-
szélyeztetése miatt. A szállítók-
nak rendelkeznie kell szárma-
zási igazolással, s ezt az ok-
mányt az ellenõrzéskor szintén
a helyszínen kell bemutatni. 

A tolvajok egy része saját
célra lopja a fát, de mûködnek
szervezett bûnözõi csoportok
is ezen a területen. A hirdetési
lapokban kínált olcsó tûzifa
csábítja az idõs, szegényebb
embereket, akiket számtalan-
szor becsapnak az árusok a
mérlegelésnél. Jó, ha tudják
Tisztelt Olvasóink: a törvény
most már az eltulajdonított fa
megvásárlóját is bünteti. 

Szternai Tamás õrsparancs-
nok - aki szeptember elsején
õrnagyi rangot kapott  el-
mondta: Sajószentpéter kör-
nyékén nincs jelentõs erdõte-
rület, de oda kell figyelni a Sa-
jó-partra és a kisebb erdõfol-
tokra is. Alacska térségében vi-
szont egybefüggõ erdõk van-

nak, ezért arrafelé gyakrabban
járõröznek a hideg idõ beállta
után. Igazoltatják a kiskocsin
vagy kerékpáron szállító sze-
mélyeket is, ellenük szabály-
sértési feljelentést tesznek. A
parancs értelmében járõr mel-
lett nem mehet úgy el fát szál-
lító jármû  illetve fémhulladé-
kot szállító sem -, hogy azt ne
igazoltatnák. A rendõr ráje-
gyez az okmányokra, hogy ez-
zel is megakadályozzák az új-
bóli felhasználását. Akad olyan
gazdálkodó, aki megengedi a
gallyazást, és ebbõl már koráb-
ban származott néhány bonyo-
dalom. Ezért kéri az õrnagy,
hogy ezeket az eseteket jelez-

zék feléjük. 
A polgármesteri hivatal

szabálysértési ügyekkel foglal-
kozó munkatársa kiemelte: a
mezõ- és erdõterületek ellen
elkövetett lopások  értéktõl
függetlenül  a bíróságokra ke-
rülnek. Spitzmüller Györgyné
kifejtette: ebben az évben még
nem érkezett hozzájuk ilyen
értesítés, a tavalyiak között vi-
szont akadnak 10-15 ezer fo-
rintos büntetési tételek is. A
mennyiség ezekben az esetek-
ben 0,1-tõl 0,3 köbméterig ter-
jedt, ami jelzi: még mindig a
hivatalos beszerzésû téli tüze-
lõ a legolcsóbb. 

Kovács István

Bekeményítettek a borsodi hatóságok és az erdõtu-

lajdonosok: közös járõrözéssel és nagy összegû bírsá-

gokkal veszik el a fatolvajok kedvét a lopástól. Két év-

tizedes hezitálás után ugyanis összefogtak a rendvédel-

mi szervek, hogy visszaszorítsák a környezet rombolá-

sából mára társadalmi problémává nõtt fatolvajlást. 

Figyelni 

az idegeneket!

Szternai Tamás rendõr
õrnagy felhívással fordul a
lakosság felé. Az utóbbi
hetekben több betörés
történt Dusnokon, ame-
lyeknek az elkövetõit még
nem sikerült beazonosíta-
ni. 

Az õrsparancsnok kéri
a lakosságot, hogy a város
minden területén figyeljék
az érdeklõdõ idegeneket,
mert elõfordulhat, hogy
egy jó személyleírás, vagy
az autó rendszámának a
feljegyzése a bûnözõk
nyomára vezetheti a rend-
õrséget. 

…olvashattuk néhány évtize-
de iskolákban, gyárakban,
egyéb intézményekben. Aztán
eljött a nagy váltás, és kiment a
divatból, pedig ma sem szé-
gyen a büszkeség  ha van mire,
ami tényleg felemelõ. Érezzük
hát és mondjuk ki!

Még alig telt el néhány hét,
és a Központi Iskola néhány
tanulója olyan sportsikereket
ért el, amelyek méltán tölthe-
tik el az embert büszkeséggel.
Csak néhány az eredmények
közül:

Brogli Réka: A Hunyadi Tag-
iskola tanulója kétszeres köz-
társasági kitüntetet. A szep-
tember 13-14-én 24 órás mtb
csapatversenyen 2. helyezést
elért csapatnak a tagja, a 27-én
megrendezett országos atléti-

kai csapatbajnokságon pedig 9.
helyezést ért el. Rá két napra,
29-én a Harsányi Kalandpark
által meghirdetett futóolimpi-
án szerezte meg a gyõzelmet, s
október 4-én, Piliscsabán, az
országos duatlon bajnokságon
is elsõ lett. Réka sikerszériája
folytatódott, mert az Üveghuta-
kupán gyõzött, majd október
9-én, a mezei körzeti futóverse-
nyen egyéniben és csapatban is
a dobogó legmagasabb fokára
állhatott.

Jóczik Szabolcs: Kassán ren-
dezték meg a Gyermekatléták
Közép-Európai Találkozóját
hat ország részvételével. Sza-
bolcs 1000 m-en szerzett indu-
lási jogot, ahol nagyszerû idõ-
vel a második helyen ért célba,
2 másodperccel lemaradva az

elsõ helyezettõl. Õ is részt vett
a harsányi futóolimpián, szin-
tén elsõ helyet osztottak ki. A
verseny érdekessége, hogy 150
indulóból két elsõ helyet osz-
tottak, s ezek mindketten a mi
gyerekeink voltak. Sõt, ha le-
het mindezt fokozni, még az
ezüstérmet is sikerült elcsíp-
nünk, mert Király Márton, aki
szintén a Hunyadi Tagiskola ta-
nulója, másodikként ért célba. 

Az elsõ helyezett tanulók kü-
löndíjat is kaptak, mely egy-
egy olaszországi tengerparti
üdülésre jogosítja õket 2009
nyarán. Így mindkét helyen is-
kolánk tanulói fognak majd
utazni.

Gratulálunk ezeknek a gye-
rekeknek, és jegyezzük jól
meg a nevüket! Érdemesek rá.

„Akikre büszkék vagyunk…”
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Kedves Olvasó!

Összefoglalni és értékelni életünket, eset-
leges sikereinket, kudarcainkat, mindig ki-
hívást jelent. Vajon mennyire tükrözi sor-
sunkat, mennyire képes visszaadni önma-
gunkat egy külsõ szemlélõ számára? Ez a
könyv megpróbálja a legteljesebb képet
nyújtani az olvasó számára. A történetek
a gyerekkori és diákévekrõl, az embert
próbáló katonaévekrõl, majd azokról az
évekrõl szólnak, amit a sors mesteri fordu-
latokkal, eseményekkel és tanulságokkal
gazdagon tarkítva tovább írt.

De ki is a fõszereplõje könyvünknek?
Ez a könyv egy olyan ember életének

története, akit megismerve, – le merem ír-
ni – mindannyian, gazdagodhatunk.
Nem mondhatjuk, hogy a sors mindig ke-
gyes volt hozzá, de erõs erkölcsi tartása
és munkájába vetett rendületlen hite át-
segítette az élet minden nehézségeken.
Megalkuvás nélkül kitartott elvei mellett
és mindvégig becsületes maradt, olyan,
akit sem anyagi hívságok, sem gyarló
emberi gyengeségek nem tudnak letéríte-
ni a választott útjáról. Igazi karizmati-
kus egyéniség, példakép, akinek élete re-
génybe illõ tanulságokkal, mindenkor ér-
vényes igazságokkal, küzdelmekkel és
csodákkal van tele.

Csiba László pályafutásának szakmai
és emberi dimenziója egyaránt rendkívü-
li jelentõségû.

Csallóköztárnokon született
1917. június 2-án. Orvosi tanul-
mányait Pozsonyban, majd Bu-
dapesten végezte, ahol orvosi
diplomáját is szerezte. Medikus-
ként fordul a világ felé. 

Elsõ munkahelyén, a Diósgyõ-
ri Kórházban csupán három hó-

napot tölt, a történelmi események még
azon esztendõben a budapesti I. számú
Honvédkórházba szólítják, ahol megkez-
di katonai szolgálatát. Itt másfél eszten-
deig szolgál, ezután a németországi
Dilingenben, az UNRRA Segélyszervezet
katonai táborának orvosa. Magyaror-
szágra 1946-ban tér vissza, és
Sajószentpéter, majd Alacska körorvosi
tisztségét tölti be. Élete során több kitün-
tetést kap, elismerve ezzel az embert és az
orvost egyaránt.

Egész életét átszövi az orvosi hivatás
alapvetõ törvénye, az emberi élet tiszte-
letben tartása és védelme. Vallja, hogy az
alapvetõ etikai normák maradandó, ál-
talános emberi, erkölcsi értékeken, évez-
redes hagyományokon alapulnak, nem
függhetnek aktuális politikai, gazdasági
irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érde-
keitõl. Kívánatos, hogy az orvos megfelel-
jen az általános etikai normáknak, és ezt
képes legyen egész életében gyakorolni.
Szükséges, hogy az orvos a beteggel és
munkatársaival együttmûködve betartsa
azokat az íratlan szabályokat is, ame-
lyek az emberi kapcsolatokban fontosak.
Úgy vélte, az orvosi hivatás személyiség
kialakításában hatalmas szerepe van az
önismereti saját élménynek, a pszicholó-
giai kulturáltságnak. Ha az orvos nem
rendelkezik megfelelõ pszichológiai kul-
turáltsággal, önismerettel; ha nem birto-

kolja a hatékony emberi kommunikáció
alapelveit, nem lesz hatékony gyógyító.

Úgy válik érthetõvé ez a gondolat, hogy
az orvos maga legyen a gyógyszer betege
számára, és teljes tudásával, személyisé-
gével a gyógyítás szent célját szolgálja, és
még kilátástalannak tûnõ esetben is vi-
gaszt kell nyújtson, erõt adva betegének.

Isten kezében vagyunk  vallja , ennek
tudatában kell cselekednie és döntéseket
hoznia minden embernek. Ez kell, hogy
alapja legyen emberségünknek, erköl-
csünknek.

Ezzel az életrajzzal tisztelgünk szelle-
me elõtt.

Dr. Faragó Péter
Sajószentpéter polgármestere

1917-ben születtem Csallóköztárnokon.
Erre  a falura nem emlékszem, életem ké-
sõbbi éveiben nem jártam ezen a tájon.
Két évvel ezelõtt rávettek a gyerekeim,
hogy  nézzük meg, milyen is lehet most
születésem helye, de még az iskola marad-
ványait sem találtuk meg, ahol édesapám
tanítóskodott. Bizony, nagyon elváltoztak
a falvak, a házak, az emberek azóta.

Apám, Csiba Mihály 1878. szeptember
19-én született Tejfaluban. Nyolcan voltak
testvérek, közülük az ötödikként született
Gyuri bácsi irányította a tágabb családot.
Õ volt az, akivel a termés betakarítása

után minden évben vitája támadt apám-
nak az anyagi elosztás körül. A nyolc test-
vér közül én csak néhányat ismertem,
mert az utazás körülményessége akkori-
ban megnehezítette a családi kapcsolatok
ápolását. Annyira nem volt közlekedés,
hogy mikor apám befejezte az elemi isko-
lát, ökrös szekérre rakták a középiskolá-
hoz szükséges holmikat és így utaztak Tej-
faluból Modorba. A modori tanítóképzõ
elvégzése után, pályáját Borzaváron, Gyõr
mellett kezdte, ahol saját elbeszélése sze-
rint olyan keveset keresett, hogy elég volt
a saját eltartására, de már egy csizmát nem
tudott volna megtalpaltatni belõle. Ké-

sõbb Csallóközbe került Vásárútra kántor-
tanítónak, és onnan Csallóköztárnokra,
ahol 1912-ben házasságot kötött anyám-
mal, Paksy Erzsébettel. Apám 1919-ben
kapta meg a vajkai katolikus iskola kántor-
tanítói állását, és itt mûködött egészen
1941-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

Vajka körjegyzõi és anyakönyvi székhely
volt akkoriban, az elsõ tudatos emlékem
ehhez a községhez kötõdik. Már arra is
emlékszem, hogyan nézett ki a házunk. Az
iskola épülete elég elhanyagolt állapotban
volt, ám bármennyire rozogán nézett is ki
a lakás és az iskola - mindkettõ nádfödeles 

6

2008. OKTÓBER

Curriculum vitae

Curriculum vitae à la Csallóköz

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja.
És tudod: az erõ micsoda?  akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Arany János
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épület volt -, az illetékes testület nem volt
hajlandó felújítani, csak apám eléggé eré-
lyes kérése után. Emlékezetem szerint a
tanítói ház, mely egybeépült az iskolával,
egy elsõ szobából és egy hátsó szobából
állt, a kettõ között volt az elõszoba és a
konyhának tisztelt léghûtéses helyiség,
melynek teteje a szabadba nyílott. Ott le-
hetett szárítani telente a disznóölés fi-
nomságait. Az épületnek nem volt vízveze-
téke, így a mosdást, fürdést is ebben a
konyhában bonyolítottuk. A lakásrész háta
mögött helyezkedett el a gazdasági épü-
let, ahol a fát és az egyéb tüzelõanyagot tá-
roltuk. A szén ismeretlen volt akkoriban,
világításra petróleumlámpát használtunk.
A ház mellett volt egy tehénistálló, ahol
két tehén és egy vagy két ló tartózkodott.
Volt disznóólunk is, egy anyasertés röfö-
gött benne vígan a malacaival. Számos
tyúk, liba színesítette az állatsereget és
anyánk konyháját. Volt egy bárányunk is,
aminek nagy történetét gyakorta emleget-
tük, mert egyszer befogtuk egy kisszekér-
be és behajtottunk vele a méhesbe, ahol
majd halálra csíptek minket a méhek, és
szegény bárány meg is döglött. Az egész
épületet körbevette a nagy kiterjedésû
kétajtós kert. Az egyikben voltak a zöld-
ségfélék, a másik volt a gyümölcsös, fõleg
körtefákkal és  mézestanyával. Apámnak
több kaptár méze volt, évente nagyon sok
mézet pergetett a család számára. Az udva-
ron állt a kút, amit a szolgalegény kezelt,
akivel apánk elég szigorúan bánt. Emlék-
szem, hogy egy - az elsõ világháborúból itt
maradt-volt cári fogoly is segédkezett a
háztartásunkban, de volt egy bejáró asz-
szony is a sokrétû teendõk elvégzésére. 

A legelsõ tudatos emlékképem 1921-bõl
való. A házunk elõtti téren játszadoztunk
és kiabáltuk, hogy 1921 van. Ehhez a kö-
szöntéshez nagyobb méretû kulcsokkal
durrogtattunk úgy, hogy a kulcslyukat
megtöltöttük gyufaszálak végén található
gyúlékony anyaggal, ezt a kulcs végére kö-
tött és a lyukba tömhetõ faszeggel tömí-
tett szerkezetet nekivágtuk a tömör faosz-
lopnak, ami aztán igen nagyot durrant.
Mikor Joli húgom megszületett, az elsõ
szobában feküdt édesanyánk, mi, fiúk na-
gyon elcsodálkoztunk, hogy most már
hárman vagyunk testvérek. Akkoriban
nem kellett orvos a szüléshez, mert
bábaassszony járt ellátni, gondozni a szü-
lõanyákat.  

Ebben az évben történt az is, hogy a cse-
hek nagy ágyúkat vontattak a falu köré és
kábelekkel látták el õket. Megtudtuk,
hogy a falunkkal szemközti oldalon lévõ
Magyarórvárra érkezett IV.Károly király ti-
tokban, és az õ riasztására készülõdtek a
csehek. 

Az iskolában a tanítás délelõtt  délután

történt, csütörtökön azonban szabadna-
punk volt, ilyenkor elég sûrûn ellátogat-
tunk apánkkal egy csézával a környék köz-
pontjába, Somorjára. Bevásároltunk, majd
a városka kocsmájában eszegettünk és
megittunk egy kis sört. A falunkban volt
egy szövetkezeti “Hanza” bolt, ahol apám

- a tanítóskodása mellett- a könyvelést is
ellátta, ezért idõnként el-elmaradozott es-
ténként, a szövetkezet vezetõivel kvaterká-
zott, anyánk nagy bánatára. Mama nem is
hagyta szó nélkül a papa kései elmarado-
zását, el is hangzott részérõl egy-egy csí-
põs megjegyzés, de ez nem volt bántó. Az
oktató munka mellett apánk nemcsak a
könyvelést készítette a szövetkezetnek,
hanem a helyi tûzoltósági munkában is
rész vett, õ volt a falu tûzoltóparancsnoka.
A temetéseken az elhunytak érdemeit di-
csérgette, saját kicifrázott verseit is bele-
beleszövögetve a búcsúztatókba. A tanítók
szokásához  híven, a papokkal nem ápolt
jó viszonyt, de nem zavarta, hogy én rend-
szeresen  ministráltam a templomban, s a
vadászatot kedvelõ papokkal  el-elmen-
tem  hajtóvadásznak, amiért tíz fillér ho-
noráriumot  kaptam. A helyi papra külön
haragudott, ellenfelét látta benne, aki ösz-
szebeszél a falu tanácsnokaival és nem
akar költeni az iskolára. 

Apám hivatása mellett gazdálkodott is, a
tanítóknak járó egy-két hold földön. Így
évente megjelentek nálunk a gõzgépek és
az év folyamán megérett búzát, rozsot
learatták. Nem is tudom mostani eszem-
mel felfogni, hogyan jutott még arra is
ideje, hogy a falu felnõtt ifjúságának is ta-
láljon elfoglaltságot. Õ volt az ifjúsági kör
vezetõje is, elég gyakran rendezett a hely-
béli fiatalokkal színdarabokat, melyet az
iskolában mutattak be. Gyakorlati oktatást
is tartott az ifjúságnak, megtanította õket
kosárfonásra, galambház építésére és sok
más, a gazdaságban hasznos tudnivalóra.
Ízesen tudott beszélni, az iskolai magyará-
zatai is tele voltak régi emlékeket idézõ
mesével. Szeretett tanítani, tudomásul
vette, hogy vannak csintalanabb, gazkodó
gyerekek is, és nem alkalmazott velük
szemben fizikális büntetést, pedig az ak-
koriban nagyon is szokásban volt. A kollé-
gái gyakran éltek a verés különbözõ for-
máival: a tenyérbe kapott “packázással” és
súlyosabb esetben a “felvágással”. Ha úton
voltunk vele -  csézán Somorjára men-
tünkben -, szívesen mesélt, a fák, virágok
nevét oktatgatta nekünk, tõle tudom azt
is, hogy miért nevezik a szamárfület szent-
jánoskenyérnek. Jókedélyû ember volt,
mindig egy kis fricskával fûszerezte mon-
dandóját, szerette a társaságot, az embe-
rek is kedvelték. Esténként betekergette
és méhekkel csípette reumás karjait, de
mindössze egyszer utazott el hazulról für-
dõre, hogy kúráztassa magát a trencsén-
teplici Szliácsra, mikor már nagyon nagy
fájdalmai voltak. Utazgatni nem szeretett,
így pozsonyi diákéveink alatt is inkább
anyánk látogatott minket, mint õ. Nõ-
ügyekrõl nem hallottam, bár  a szomszéd
faluból a templomba jövõ, csézájukban
magukat kelletõ nõk láttán jelenlétemben
egyszer azt a megjegyzést tette, hogy  az
ilyen hölgyeknek õ már nem a régi legény.
A rokonsággal nem sokat törõdött. Ennek
alighanem anyagi okai lehettek, mert a
testvérek nem siettek kiadni a családi va-
gyonkából származó részét. 

(folytatjuk)

Dr. Csiba László 1992-ben

GGyyoorrss!!  OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen a  SajóTV képújságjában!

e-mail: sajotv@parisat.hu
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Szentpéteri Krónika:

1. Hogyan értékeli a 

képviselõ-testület közel 

kétéves munkáját?

2. Választói körzetében 

mennyit tudott meg-

valósítani a kampány 

során tett ígéreteibõl?

3. Körzetében mit 

szeretne mindenképpen

megvalósítani 

még ebben a ciklusban?

4. Hosszú távon milyen 

elképzelései vannak a 

város jövõjérõl?

Megkérdeztük a testületi tagokat

Közeledik az önkormányzati választások félideje. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból

számvetésre invitálja városunk képviselõ-testületének tagjait. Valamennyiüknek ugyanazt a négy kérdést

tesszük fel, s változtatás nélkül adjuk közre válaszaikat. A megszólalás sorrendjét a választókörzet száma

határozta meg, így ebben a hónapban az 5-ös és 6-os körzetben gyõztes képviselõ értékelését olvashatják.

Deák László

Az 5. számú választókörzet

képviselõje

1. A képviselõ-testület munkájának
megítélése elsõsorban a város polgárainak
a feladata. Ahhoz, hogy a testület jól és ha-
tékonyan tudja végezni a munkáját, feltét-
lenül szükséges a jól mûködõ apparátus
jelenléte. Néhány gondolatban összefog-
lalom, hogyan látom az eltelt idõszakot a
megvalósult feladatok és az elvégzett
munka tükrében.

Úgy gondolom, hogy a 2006-ot megelõ-
zõ idõszakhoz képest a jelenlegi testület
felnõtt az elvégzendõ feladatok megterve-
zéséhez és végrehajtásához. A város fejlõ-
désére, jövõjére nézve fontos eredmény-
nek tartom, hogy a testületi üléseket eb-
ben a ciklusban nem a személyeskedések
jellemzik. Egyik eredménye ennek, hogy
több olyan feladatot elvégeztünk és beru-
házást végrehajtottunk, amelyek nélkülöz-
hetetlenek voltak a város számára. A tel-
jesség igénye nélkül megemlítek néhá-
nyat.

A Városgondnokság eszközparkját kor-
szerû gépekkel szereltük fel. Az intéz-

ménynél a vezetés és a dolgozói állomány
is megújult, ami így, összességében ered-
ményezte többek között azt is, hogy meg-
szépültek Sajószentpéter parkjai és utcái.
Ugyancsak eredményesnek mondható,
hogy a testület megragad minden lehetõ-
séget a pályázatokon való részvételre, s
ebbõl eredendõen több nyertes, és meg-
valósult beruházás jöhetett létre.

2. Választói körzetemben és a város egé-
szét tekintve is több olyan beruházás, fej-
lesztés valósult meg, ami a választási prog-
ramban is szerepelt. Tavaly az Ibolya telep
úthálózatának teljes felújítását, valamint a
területhez kapcsolódó aluljáróban lévõ vi-
lágítás és az ivóvízhálózat korszerûsítését
végeztük el. Elkészült továbbá az Orgona
úton a fedett csapadékvíz-elvezetõ csator-
na, megépítésre került az Ibolya telepi és
a Semmelweis úti játszótér. A napokban
adunk át ezen a területen egy kisméretû
futballpályát, amely nagyban hozzájárul a
gyermekek mozgásigényének kielégítésé-
hez. A városunkba látogatók, de a lakos-
ság is örült annak, hogy az úgynevezett
„lábas háznál” új hirdetõ táblákat és egy
korszerû, jól áttekinthetõ várostérképet
helyeztünk el.

3. Az elkövetkezendõ idõszak feladatai
közé tartozik a körzetem nagyobb részét
is érintõ városközponti terület megújítása.
A feladathoz kapcsolódik a körülötte lévõ
Somogyi Béla, Semmelweis és Zrínyi utca
aszfaltozása, valamint csapadékvíz-elveze-
tése. Reményeim szerint az Ibolya telepi
aluljáró aszfaltozása még ebben az évben
megvalósul, a közbeszerzési eljárás már
megkezdõdött. Városunk jelentõs összeg-
hez jutott azzal a sikeres pályázattal,
amely révén a buszmegállókat szeretnénk
korszerûsíteni. Körzetemben több, na-
gyon rossz állapotban lévõ megálló is van,
amelyeket még az idén szeretnénk kicse-
rélni.

4. A következõ idõszakban nagyon sok
feladatot el kell végeznie a város vezetésé-
nek és a testületnek ahhoz, hogy
Sajószentpéter egy élhetõ, modern, XXI.
századi kisváros lehessen. Mire is gondo-
lok? Fel kell újítanunk a közintézményein-

ket és fokozatosan szebbé kell tennünk a
Kossuth Lajos utca arculatát. Új munkahe-
lyeket kell teremtenünk. Meg kell építe-
nünk egy minden igényt kielégítõ városi
piacot. Ezek olyan feladatok, amelyek a
város jelenlegi és jövõbeni helyzetét egy-
aránt meghatározzák, hiszen az a tét, hogy
gyermekeink Sajószentpéteren maradja-
nak.

Jobban ki kell használnunk azt a lehetõ-
séget is, hogy a hamarosan átadásra kerü-
lõ autóút révén városunk a jövõben köny-
nyebben elérhetõ lesz Európa bármelyik
részébõl, és az olcsó szállítás is megoldha-
tó a villamosított vasúti hálózaton. Ezek
nagy elõnyök, rajtunk is áll, hogy mennyi-
re tudunk élni velük. Keresnünk kell an-
nak a lehetõségét is, hogy milyen munka-
helyteremtõ beruházást lehetne megvaló-
sítani a volt Üveggyár területén vagy Mis-
kolccal együttmûködve a tulajdonunkban
lévõ Csemetekertben. Ha elképzeléseink
jelentõs része megvalósul, akkor jövõnk
szempontjából nagy lépést teszünk elõre.   

Kamasinszki
Csaba

1. Társaimmal két évvel ezelõtt a párbe-
széd szándékával indultunk ennek a cik-
lusnak. Elhatároztuk, hogy véget vetünk a
politikai csatározásoknak, együttmûködve
dolgozunk a város jövõjéért. A korábbi
években a széthúzás jellemezte a testületi
munkát, és ezt megsínylette úgy a közélet,
mint a városfejlesztés. Az elõzõ ciklussal
az volt a legnagyobb bajom, hogy nem ké-
szültek tervek, nem láttam a fejlõdés irá-
nyát.

Az állampolgárok is láthatják, hogy ez
merõben megváltozott 2006 óta.
Sajószentpéter minden részére fejlesztési
tervek készültek, hogy amint lehetõsé-
günk van, azonnal benyújthassuk a pályá-
zatunkat és pénzt szerezzünk az elképze-
léseink megvalósításához. Ha fejlõdni aka-
runk,  akkor  az  infrastruktúra  fejlesztése
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mindennél fontosabb, mert könnyebben
találunk befektetõket.

Úgy érzem, hogy ezeket az erõfeszítése-
ket is látja és értékeli a lakosság, holott
ezek nem olyan látványosak, mint a par-
kosítás, az utcák és parkok csinosítása. Az
is nagyon fontos a jó közhangulat miatt,
de ennél is lényegesebb az elõbb említett
tervszerû munka, az idõben meghozott és
szakmailag megalapozott döntések. Ezek
egy részén már túl vagyunk, és nagyon bí-
zunk a benyújtott városfejlesztési pályáza-
taink sikerében.

Nem tudtunk volna ilyen jó ütemben

haladni, ha pártállástól függetlenül nincs
meg a testületben az együttmûködési
szándék. Büszke vagyok arra, hogy
Sajószentpéteren nem érzõdik a Parla-
mentben és az országban tapasztalható
széthúzás. Szerintem ez az egyik legna-
gyobb sikerünk az elmúlt két évben, ami
alapja lehet a szép eredményeknek.

2. Választási ígéreteim között fõ helyen
szerepelt a Kölcsey utca aszfaltozása és új
játszótér építése. A polgármester úr és a
testület teljes támogatása azonban lehetõ-
vé tette, hogy a Damjanich és a Bem utak
felújítása is megtörténhetett. Arról is dön-
tés született, hogy folytatódik a Kölcsey út
felújítása, jelenleg a járdát építik.

Mindig szorgalmaztam, hogy korszerû
és biztonságos játszóterek épüljenek, s le-
hetõleg a város minden részében. Azt vi-
szont én sem gondoltam volna, hogy két
év alatt már a hatodik játszóteret is sike-
rült átadnunk a gyerekeknek. Ezek nem
csak szépek, hanem megfelelnek a legszi-
gorúbb biztonsági elõírásoknak is. Ezért
nagy szívfájdalmam, amikor arról szerzek
tudomást, hogy szándékosan rongálják
ezeket a milliós értékeket, és megfosztják
a gyerekeket attól az örömtõl, amit ezek a
játszóterek jelentenek számukra.

3. Sajnos az elmúlt évtizedben olyan
mértékben maradt el Sajószentpéter a fej-
lõdésben, hogy ezt a hátrányt nagyon ne-
héz lesz ledolgozni. A ciklusból eltelt két
év kevés volt arra, hogy minden hiányos-
ságot pótoljunk. A választási kampányban
tett ígéreteink nagyobb hányadát csak a
következõ két évben tudjuk teljesíteni.

Terveink között szerepel, hogy a Tárna út
járdáját továbbépítjük a Május 1. útig. Bí-
zom abban, hogy a település járdáinak
építéséhez pályázati pénzeket is tudunk
nyerni. A város, természetesen, erejéhez
mérten, saját forrásokból is költ az ilyen
célú fejlesztésekre.

Korábban, teljesen jogosan, sok kritika
érte Sajószentpéter elavult közvilágítását.
Ebben is sikerült lépnünk, mert most
nyertünk olyan nagyságrendû összeget,
amely lehetõvé teszi, hogy elsõ lépésben a
város közvilágításának legalább egyharma-
dát felújítsuk. Ahogyan az anyagi források
lehetõvé teszik, ez a fejlesztés a következõ
idõszakban is folytatódik. Választási ígére-
tem között a Pécsi Sándor út járdájának az
építése is szerepelt, ezzel még adós va-
gyok, de minden igyekezetemmel azon le-
szek, hogy ez is megvalósuljon.

4. A hosszú távú tervek között elsõ he-
lyen szerepel az infrastruktúra további
korszerûsítése. Ez az egyik legfontosabb
feltétele annak, hogy munkahelyeket tud-
junk teremteni a városban. Nincs most an-
nál fontosabb, minthogy munkát tudjunk
adni az embereknek. Nagyon sokat jelent
ebbõl a szempontból Sajószentpéter szá-
mára a négysávos út megépülése, mert a
jó megközelíthetõség javíthatja esélyein-
ket. 

A következõ idõszak terve, hogy a BÉV-
telepen lakó-pihenõ övezetet alakítsunk
ki. Azt reméljük ettõl a fejlesztéstõl, hogy
megváltoztatja az ott élõk gondolkodás-
módját, és ami nagyon fontos, erõsíti a tu
lajdonosi szemléletüket is.

Az '50-es évek hazai politikája nem ked-
vezett az egyházaknak, ám valamilyen
úton mégis sikerült elérni, hogy 1950-ben
épüljön egy új református templom az ak-
kori nagyközségben. A település Kazinc-
barcika felé terjeszkedett, az új lakótelep-
re költözõknek így már túl messze volt a
megszokott templom. A bánya is arra épí-
tette szolgálati lakásait, az üveggyár dolgo-
zói pedig igényelték, hogy a közelükben is
legyen egy gyülekezet. Balogh Józsefnek
nem kis munkájába került, mire 1958-ban
sikerült leválni a régi parókiától. Ezt köve-

tõen 35 évig szolgálta Sajószentpéteren a
református egyházat az 1983-ban történt
nyugdíjba vonulásáig. Most Debrecenben
él feleségével, és korához képest jó egész-
ségnek örvend. 

Õt dr. Horváth Barnáné követte a szó-
széken, aki húsz éven át irányította a vá-
rosrész református hitéletét. Az ötvenéves
felekezet harmadik lelkipásztora Major
Zsolt, aki 2003-ban került a Bányai Gyüle-
kezethez. A lelkész elégedett a napjaink-
ban zajló hitélettel és az aktivitással.

- Gyülekezetünk létszáma eléri a hatszáz
fõt, vasárnaponként pedig átlagosan közel
száz ember tölti meg templomunkat. Lét-
számunk többnyire temetések után szo-
kott gyarapodni, mert a gyászolóknak
szükségük van lelki vigaszra, segítségre.
Ilyenkor aztán új, személyes barátságok is
kialakulnak, ami erõsíti az összetartozást –
nyilatkozta a lelkipásztor. Hozzátette: ko-
rábban indítottak egy ifjúsági kört, ami jól
mûködik. Beszélgetni szoktak aktuális
kérdésekrõl, zenét hallgatnak, pingpon-

goznak vagy éppen kirándulnak. A mai fi-
ataloknak ugyanis nagyon kevés lehetõsé-
ge van a közösségi életre, a kulturált szó-
rakozásra. Az ifjúsági istentiszteletet is az
õ korosztályuk igényeihez alakítja Major
Zsolt, nekik szóló üzenetekkel és zenével.
Hittanra 75 gyermek jár, a Pécsi, a Hunya-
di és részben a Kossuth Iskolában pedig
feleségével közösen tartanak hittanórákat,
amelyek szerepelnek a tanrendben. A bib-
liaismeretre ma is szükség van a minden-
napi életben, része az általános mûvelt-
ségnek. A gyerekek ezeken az órákon ta-
nulhatnak emberséget, toleranciát és az
Isten tiszteletét, amit azoktól a felnõttek-
tõl nem tudnak elsajátítani, akik nem jár-
tak templomba és nem részesültek egyhá-
zi tanításban. A foglalkozások célja mind-
ezen felül a lelki boldogság, a hit és a po-
zitív gondolkodásmód elérése, amely té-
nyezõkre nagy szükség van a mai életvitel
és a jelenlegi társadalmi körülmények
mellett. 

Kovács István

9

I. évf. 8. szám

Ünnepelt a félévszázados felekezet
A közelmúltban ünnepelte

megalakulásának félévszázados

jubileumát városunkban a Bá-

nyai Gyülekezet. Ebbõl az alka-

lomból Sajószentpéterre látoga-

tott a 95 éves Balogh József lel-

kész, akinek 1958-ban sikerült

elérnie, hogy különváljanak a

Nagytemplom felekezetétõl.

9old.qxd  10/30/2008  11:57 AM  Page 1



10

2008. OKTÓBER

Négyesi Lászlóné

- Elõször talán kezdjük azzal,
hogy a már meglévõ értékein-
ket kellene megbecsülni.
Örömmel látom, hogy szépül
Sajószentpéter, egyre több a
park, majd szomorúan tapasz-
talom a pusztítást. Letépik a vi-
rágot, kerékpárral hajtanak át
a virágágyásokon, és úgy tûnik,
senki nincs hatással ezekre a
renitensekre. Különösen az
OTP környékén és a BÉV-
telepen jellemzõ ez a helyzet.
Ha néhányszor megtéríttetnék
velük a ténylegesen okozott
kárt, biztosan meggondolnák,
érdemes-e vandál módon vi-
selkedni. Ha fejlesztésrõl be-
szélünk, akkor a legfontosabb
talán a várost elkerülõ út mi-
elõbbi megépítése lenne. A tû-
résszintet már régen megha-
ladta az átmenõ forgalom, a
gyalogátkelõhelyeken életve-
szélyt jelent az átkelés, óriási a
zaj-, a por- és a füstszennyezõ-
dés. Remélem, nem csak ígéret
marad a 26-os út továbbépíté-
se, ami elkerüli településün-
ket. 

Kalas Károly
- Munkahelyek kellenek, de

mindenáron. Amíg volt bányá-
szat, és az üveggyár mûködött,
utóbbi 2170 fõs létszámmal , a
családoknak nem voltak meg-
élhetési gondjaik. Manapság
helyben nagyon nehéz elhe-
lyezkedni, és ez sokat ront a
város vonzerején. Jöjjön akár
összeszerelõ üzem, akár vala-

mi más, csak foglalkoztasson
több száz embert. Örülök az
utóbbi néhány év fejlõdésé-
nek, de úgy gondolom, üzle-
tekbõl már talán sok is van, és
inkább a termelõi szféra felé
lenne jó nyitni, mint a szolgál-
tatások irányába. Sajnos, a csa-
ládon belül is küzdünk ezzel a
problémával, mert a lányunk
sem talál magának munkahe-
lyet. Mióta a GYES letelt, azóta
munkanélküli.

Zavadovics Jánosné
- Azt követõen, hogy a le-

csökkent gyermeklétszám mi-
att bezárták a 6-os számú Álta-
lános Iskolát, a szinte új és mo-
dern, hatalmas épület nincs ki-
használva. Ha termelõmunkát
kínáló vállalkozás nem jelent-
kezik, akkor érdemes lenne a
szociális ellátás bõvítésében
gondolkodni. Az idõsek ottho-

nába nehéz bekerülni, eseten-
ként éveket kell rá várni, de ez
a helyzet a környékünkön is.
Ezért el tudnám képzelni egy
öregotthon létrehozását, akár
térségi feladatvállalással is.
Amellett, hogy a rászoruló idõs
emberek ellátást kapnának, ez
a beruházás akár 100-150
munkahelyet is teremtene. Na-
gyon hiányzik egy modern pi-
ac a városból, ahol a termelõk
kiépített, fedett elárusító he-
lyekrõl kínálnák a termékeiket.
Így egy helyre összpontosulna
az értékesítés, ami vonzaná a
vásárlókat, márpedig ha van
kereslet a megtermelt értékek-
re, akkor nõni fog a termelõi
kedv is. Ez a folyamat sok csa-
lád jövedelmének a kiegészíté-
sét szolgálná, és segítene a
munkanélküliek megélhetési
gondjain is. 

Tóth Bertalanné
- Harminc éve elveszítettem

az egyik karomat, ám mivel
egyedül élek, és nagyok a váro-
son belüli távolságok, naponta

kerékpárra kell ülnöm, hogy
be tudjak vásárolni. Vélemé-
nyem szerint többen is kerék-
pároznának, ha tovább épülne
a kerékpárút, vagy úgy kiszéle-
sítenék a járdát, hogy azon mi
is elférjünk a gyalogosok mel-
lett. Másik észrevételem a lo-
pásokra vonatkozik, hiszen a
Bányatelepen eltûntek a vas-
korlátok, ezért a gyerekek kön-
nyen kiszaladhatnak az útra, és
máris kész a baj. Jó lenne eze-
ket pótolni a biztonság érdeké-
ben. 

Milyen fejlesztéseket képzel el Sajószentpéteren?

KKoossssuutthhrraa  

eemmlléékkeezztteekk

„Voltak egyesek közöttük!

Tiszta hû, nagy szellemek,

Akik mindent, amit tettek,

A hazáért tettenek.”

(Petõfi: A magyar nemzethez)

Ünnepi alkalomra gyülekez-
tek a kossuthosok iskolájuk
udvarán, ugyanis 206 eszten-
dõvel ezelõtt, 1802. szeptem-
ber 19-én született az intéz-
mény névadója, Kossuth La-
jos. A megemlékezés tiszte-
lettel adózott a politikusnak
és államférfinak, akinek neve
elválaszthatatlanná vált a ma-
gyar „világcsodától”. Miköz-
ben felcsendült a Kossuth-

nóta - az iskola hagyománya-
ihoz híven -, a diákok megko-
szorúzták a Kossuth-dombor-
mûvet, és talán volt, akit el-
gondolkodtatott a ma is meg-
fontolandó üzenet:

„Ne civakodjunk afölött,

hogy mik voltunk: egye-

süljünk arra, aminek len-

nünk kell.”

(Kossuth Lajos)
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Az viszont talán kevésbé
közismert, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság, ez év õszétõl, Sajószent-
péter számára is elõírta az úgy-
nevezett külsõ védelmi terv el-
készítését, amely mindazon
feladatokat tartalmazza, me-
lyeket egy veszélyhelyzet so-
rán a lakosság védelme érde-
kében végre kell hajtani. A
részletekrõl Kocsi Zoltán, a Ka-
zincbarcikai Polgári Védelmi
Kirendeltség vezetõje tájékoz-
tatta lapunkat. 

- A katasztrófavédelem
kapcsán eddig csak Kazincbar-
cika és Berente nevét hallhat-
tuk. Miként került a képbe
Sajószentpéter?

- A katasztrófavédelem az
elmúlt 3-4 évben több terüle-
ten is olyan feladatokat, beru-
házásokat hajtott végre, ame-
lyek a veszélyes üzemek kör-
nyezetében élõ lakosság védel-
mét szolgálják. Ezek leginkább
a BorsodChem Zrt. által leg-
jobban veszélyeztetett két tele-
pülésen, Berentén és Kazinc-
barcikán éreztették hatásukat.
Az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság intézkedése
alapján azonban,  ez év õszétõl
kezdõdõen, a fenti települé-
sekhez mérten kevésbé veszé-
lyeztetett Sajószentpéter szá-
mára is elõírta az úgynevezett
külsõ védelmi terv elkészíté-
sét. Ez a terv mindazon felada-
tokat tartalmazza majd, melye-
ket egy veszélyhelyzet során a
lakosság védelme érdekében
végre kell hajtani. A tervben
foglaltakat évente gyakorolni
kell! Ehhez kapcsolódik a
2007-ben telepített MoLaRi
rendszer (Monitoring és La-
kossági Riasztó Rendszer),
melynek monitoring része ér-
zékeli az üzem kerítésén kívül
megjelenõ veszélyes anyago-
kat, a riasztó része pedig ri-
asztja, és élõszóban tájékoztat-

ja adott esetben a lakosságot.
Mindezek együttesen biztosít-
ják azt, hogy a veszélyhelyzet-
ben együttmûködõ szervek,
szervezetek hatékonyan tudja-
nak a lakosság védelme érde-
kében cselekedni.

- Egy laikus számára kínai-
ul hangzik a külsõ védelmi
terv kifejezés. Mit takar valójá-
ban?

- Az üzem (jelen esetben a
BC Zrt.) által veszélyeztetett
településeken, a hatóság (Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság) által elfogadott
üzemi „Biztonsági Jelentés”
alapján úgynevezett külsõ vé-
delmi tervet kell készíteni. Ezt
a település polgármestere ké-
szíti, együttmûködve a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
sággal. E dokumentum több
fejezetet számlál. Többek kö-
zött tartalmazza a súlyos bal-
esetek következtében kialakul-
ható helyzetek leírását, a véde-
kezési lehetõségeket, a bevon-
ható szervek, szervezetek listá-
ját és nem utolsósorban a la-
kosság tájékoztatásának fel-
adatait. A külsõ védelmi terv
elkészültével egy idõben, ki-
adásra kerül egy „Lakossági
Tájékoztató” címû anyag is,
amelybõl a település lakói
megismerhetik a veszélyeztetõ
üzemet, a veszélyhelyzeti ri-
asztás és tájékoztatás módjait,
eszközeit, a védekezés lehetõ-
ségeit, valamint a veszélyhely-
zetben betartandó magatartási
szabályokat.

- Tulajdonképpen mi az,
ami ténylegesen veszélyt jelent
a sajószentpéteriek számára?

- A BC Zrt. által készített
„Biztonsági Jelentés” alapján,
az üzem területén esetlegesen
bekövetkezõ tüzek és robba-
nások a város lakott területein
nem eredményezhetnek sú-
lyos baleseti helyzetet.
Sajószentpétert csak a II. tele-

pi (a Berentére bevezetõ út
melletti üzemterület) vágányo-
kon álló, ammóniát és klórt
tartalmazó tartálykocsik sérü-
lése (katasztrofális törése)
vagy szivárgása veszélyezteti. 

- Úgy tudom, meghatáro-
zott idõközönként a gyakorlat-
ban is bizonyítani kell a külsõ
védelmi terv hatékonyságát.
Sajószentpéteren mikor kerül
sor az elsõ ilyen jellegû szimu-
lációs tesztre?

- Valóban, a település pol-
gármestere a külsõ védelmi
tervben foglaltak megvalósít-
hatóságát rendszeresen elle-
nõrzi. Ennek érdekében –
amint már említettem – a pol-
gármester évente gyakorlatot
folytat le, ahol a tervben meg-
jelölt szervezetek (polgári vé-
delmi alegységek, tûzoltóság,
rendõrség, mentõszolgálat)
valamely részét, valamint há-
romévente olyan gyakorlatot,
ahol a tervben megjelölt szer-
vezetek egészét gyakoroltatja.
Egyébként az ilyen jellegû gya-
korlatok Kazincbarcikán és
Berentén már 2004 óta folya-
matosan zajlanak. A Sajószent-
péteren végrehajtandó elsõ
gyakorlatot ez év decemberére
ütemezték, amely egy törzsve-
zetési gyakorlat lesz. Ennek sa-
játsága, hogy a lakosságnak va-
lójában semmi teendõje nincs
ezzel kapcsolatosan, az irányí-
tást végzõ operatív törzs azon-
ban számot ad majd felkészült-
ségérõl.

Sulyok
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A veszély árnyékában

Azt eddig is tudtuk, hogy a BorsodChem Zrt. veszé-

lyes ipari üzem, sõt az sem új információ, hogy a gyár

közelsége miatt Sajószentpéter is azon települések kö-

zé tartozik, ahol egy, a BC Zrt. területén bekövetkezõ

gázömlés komoly veszélyhelyzetet teremthetne. 

Beszélgetés Kocsi Zoltán polgárvédelmi alezredessel

Jó szívvel az
egészségért!

A sajószentpéteri Gyógyító -
Megelõzõ Intézmény Védõnõi
Szolgálata ismételten ingyenes
szûrõvizsgálati napot szervez a
lakosság részére, 2008. október
30-án, csütörtökön 9.00-15.00 óra
között a Somogyi B. u. 9. sz. alatt.

Szûrõvizsgálatok

- Testsúly és magasság mérése       
- Testzsír- BMI meghatározás
- Vérnyomásmérés                        
- Vércukorszint mérése
- Koleszterinszint mérése    
- CO2-mérés dohányzók részére

(Koleszterinszint-meghatározásra
csak korlátozott számban van

lehetõség!)

Programok

11.00-12.00
,,Homeopáthiás készítményekkel
az egészséges csontokért és
izületekért”
Elõadó: Losonczki Tamás területi
képviselõ, Boiron Hungária Kft. 
- Dohányzásellenes kiállítás,  

Kamarás Zoltán egészség-
fejlesztõ ÁNTSZ-Miskolc

- Életmódbeli, étrendi tanácsok
védõnõk

VÉRADÁS

„Önnek  csak  20 perc az
életébõl, 

másnak  maga az élet!”
09.00 - 14.00 óráig

TAJ-kártya, személyi igazolvány 
és lakcímkártya szükséges! 

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

További információ: 
06-48/345-342

Sajószentpéteri Védõnõi Szolgálat
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Sajószentpéter Város Önkormányzata halottak napja alkalmából 

2008. október 24-én, 25-én, 26-án, október 31-én, 
valamint november 1-jén és 2-án

a sajószentpéteri temetõbe való eljutás megkönnyítése érdekében autóbusz-közlekedést biztosít 
az alábbi idõpontokban:

Október 24., 25., 26.

09.00 Tüzép – 09.02 Erõmû út – 09.05 Alacskai út – 09.13 II. Akna – 09.20 BÉV-telep (Baross G. út felé)  
09.35 Ibolya telep – 09.45 Temetõ
11.15 Temetõ – 11.25 Ibolya telep – 11.35 BÉV-telep – 11.45 II. Akna – 11.55 Alacskai út
11.58 Erõmû út – 12.00 Tüzép
14.30 Tüzép – 14.32 Erõmû út – 14.35 Alacskai út – 14.43 II. Akna – 14.50 BÉV-telep (Baross G. út felé)  
15.05 Ibolya telep – 15.15 Temetõ
16.00 Tüzép – 16.02 Erõmû út – 16.05 Alacskai út – 16.13 II. Akna – 16.20 BÉV-telep (Baross G. út felé)  
16.35 Ibolya telep – 16.45 Temetõ
16.45 Temetõ – 16.55 Ibolya telep – 17.10 BÉV-telep – 17.17 II. Akna – 17.25 Alacskai út
17.28 Erõmû út – 17.30 Tüzép
18.15 Temetõ – 18.25 Ibolya telep – 18.40 BÉV-telep (Baross G. út felé) – 18.47 II. Akna – 18.55 Alacskai út  
18.58 Erõmû út – 19.00 Tüzép

Október 31., november 01., november 02.

09.00 Tüzép – 09.02 Erõmû út – 09.05 Alacskai út – 09.13 II. Akna – 09.20  BÉV-telep (Baross G. út felé)
09.35 Ibolya telep – 09.45 Temetõ
10.00 Dusnok – 10.07 Fecskeszög (Zalka M. utca) – 10.15 Temetõ
11.15 Temetõ – 11.25 Ibolya telep – 11.35 BÉV-telep – 11.45 II. Akna – 11.55 Alacskai út
11.58 Erõmû út – 12.00 Tüzép
12.15  Temetõ – 12.22 Fecskeszög (Zalka M. utca) – 12.30 Dusnok
14.30 Tüzép – 14.32 Erõmû út – 14.35 Alacskai út – 14.43 II. Akna – 14. 50 BÉV-telep (Baross G. út felé)
15.05 Ibolya telep – 15.15 Temetõ
15.25 Dusnok – 15.32 Fecskeszög (Zalka M. utca) – 15.40 Temetõ
16.00 Tüzép – 16.02 Erõmû út – 16.05 Alacskai út – 16.13 II. Akna – 16.20 BÉV-telep (Baross G. út felé)  
16.35 Ibolya telep – 16.45 Temetõ
16.45 Temetõ – 16.55 Ibolya telep – 17.10 BÉV-telep – 17.17 II. Akna – 17.25 Alacskai út
17.28 Erõmû út – 17.30 Tüzép
17.40 Temetõ – 17.47 Fecskeszög (Zalka M. utca) – 17.55 Dusnok
18.15 Temetõ – 18.25 Ibolya telep – 18.40 BÉV-telep (Baross G. út felé) – 18.47 II. Akna – 18.55 Alacskai út  
18.58 Erõmû út – 19.00 Tüzép

Az autóbusz csak a kiépített 
autóbusz-megállókban áll meg!

A részletes menetrend megtalálható 
Sajószentpéter város honlapján is. (www.sajoszentpeter.hu)

Dr. Faragó Péter sk

polgármester
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Tisztelt Sajószentpéteri Polgárok!
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