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A megjelenteket dr. Faragó
Péter polgármester köszöntöt-
te, majd ismertette a testület
2008. április 29-én hozott ren-
deletét, amely Sajószentpéter
Város Egészségügyi és Szociá-
lis Díjának megalapítását tar-
talmazza.

A város polgármestere ezt
követõen tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy a képviselõ-tes-
tület augusztusi ülésén hozott
döntésével Sajószentpéter Vá-
ros Egészségügyi és Szociális
Díját a Területi Szociális Köz-
pont dolgozójának, Sári
Jánosné szociális gondozónak
adományozta. A kitüntetettet a
város címerpajzsával díszített
arany pecsétgyûrû, pénzjuta-

lom és oklevél illeti meg.
Az ünnepség kulturális mû-

sorral folytatódott, majd ezt
követte a Miniszteri Dicsérõ
Oklevelek átadása. A szociális
és munkaügyi miniszter ered-
ményes tevékenységéért Mi-
niszteri Dicsérõ Oklevelet ado-

mányozott Aleva Mihálynénak,
a Területi Szociális Központ
vezetõjének. Az egészségügyi
miniszter Dobos Istvánné
gyógyszerésznek, a Péteri Pati-
ka vezetõjének ismerte el ered-
ményes munkáját Miniszteri
Dicsérõ Oklevéllel.

A képviselõ-testületi ülés dr.
Faragó Péter polgármester ün-
nepi beszédével folytatódott,
majd az ünnepi ülést a Kos-
suth Iskola gyermekkórusának
mûsora zárta.

Ünnepi testületi ülés
Díjakat adtak át

A hagyományoknak meg-
felelõen Sajószentpéteren
városi ünnepség kereté-
ben emlékeztek meg az
1956-os októberi forrada-
lomról. A Kálvin téren
megtartott ünnepségen
dr. Faragó Péter polgár-
mester mondott ünnepi
beszédet, majd a Sajó-
szentpéteri Központi Álta-
lános Iskola Móra Ferenc
Tagiskola tanulói adtak
mûsort. Az ünnepség ko-
szorúzással ért véget.

Október 23-i megemlékezés Sajószentpéteren

Ünnepi ülést tartott
Sajószentpéter Város
Képviselõ-testülete
november 14-én, pén-
teken a Mûvelõdési és
Sportközpontban.

Sári Jánosné,
szociális gondozó

Dobos Istvánné,
gyógyszertárvezetõ,

gyógyszerész

Aleva Mihályné,
a Területi Szociális központ

vezetõje
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Érsek úr áldása a mûemlék templomra

Az 1763-65 között épült
templom bejáratánál az 1300-
as években épült elõdjének
kövei láthatók, ami leégett és a
török uralom idején teljesen
elpusztult. A szentélyben is lát-
ni ezekbõl a régi kövekbõl né-
hány darabot, ami bizonyíték a
település keletkezésének ide-
jére is. Belsejét az 1960-as
években készült freskók díszí-
tik, amelyeket Demeter István,
Feledy Gyula és kortárs mû-
vésztársaik festettek. Ezek is
restaurálást igényelnének,
akárcsak az oltár, ám a rendel-
kezésre álló anyagi keretbõl
többre már nem futotta - tud-
tuk meg Takács Alajos plébá-
nostól. Két elegáns csillár és
nyolc falikar is került az épü-
letbe, amelyeket egy fõvárosi
iparmûvész tervezett. 

A restaurálási tervek készíté-
se egyébként 2006-ban kezdõ-
dött, és elsõ mozzanatként a
csapadékvíz-elvezetést oldot-
ták meg. Ezt követte a külsõ
felújítás. A munkálatokhoz ki-
lencmillió forintot biztosított
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata és ugyanannyi volt a

saját erõ, de az egyházmegye is
adott támogatást. Az eredeti el-
képzelés szerint október 26-án
került volna sor a felújított
templom megáldására, mivel
ezen a napon ünneplik a ró-
mai katolikusok a Lateráni Ba-
zilika felszentelésének évfor-
dulóját. Ezt az egyházi épüle-
tet tekintik a vallás képviselõi
minden templom anyjának.
Végül érsek úr elfoglaltsága
miatt november 8-án tartották
meg az ünnepséget, amelyre
számos térségbeli pap is elláto-
gatott. 

Az ünnepélyre szép számmal
érkeztek hívek a városból és a
környezõ településekrõl. Ér-
sek úr a tiszta forrás köré fûzte
mondanivalóját, hiszen Sajó-
szentpéter tiszta vizû folyó
mellett épült fel, és templomá-
ban is a lelki tisztaságot hirde-
tik.

Plébános úrral az ünnepi ak-
tus kapcsán beszélgettünk a
város hitéletérõl is. Õ három
helyi templom mellett
Alacskáig és Varbóig szolgál a
Pitypalatty-völgyben is. Min-
denhonnan hiányolja a közép-

korosztályt és a fiatalokat, pe-
dig gyakran kopogtat szemé-
lyesen is a családoknál, hogy
vegyenek részt aktívabban az
egyházi életben. Úgy fogalmaz:
gyermekek nélkül üres a temp-
lom, az õ megnyerésükhöz vi-
szont a szülõk támogatására is
szükség lenne. 

Ehhez elkerülhetetlen a ma

még hiányzó elkötelezettség
érzése, valamint egyfajta érték-
rend követése, amelyek sokak-
nál életmódváltozást kívánná-
nak. Hangsúlyozta: azt szeret-
né, ha minden családnak ba-
rátságos, békés, meleg otthona
lenne. 

Kovács István

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajószentpéter Vá-
ros Önkormányzata a város területén a hiányzók
pótlásával együtt egységesen le kívánja cserélni a
meglévõ utcanévtáblákat. A munkálatok idõpont-
járól elõzetesen értesíteni fogjuk az érintett ingat-
lan tulajdonosait, mely idõpontban kérjük, hogy
az ingatlanra történõ bejutást biztosítani szíves-
kedjenek.

A munkálatok zökkenõmentes elvégzése érde-
kében kérjük megértésüket és segítõ közremûkö-
désüket, melyet elõre is köszönünk.

Építési és Városüzemeltetési Osztály

Kivonat Sajószentpéter Város Önkormányzatának a "közte-
rületek elnevezésének szabályairól" szóló 13/2006.(VI.30.)
rendeletébõl:

5.§ (3) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az utcanév-
tábla elhelyezését tûrni köteles.

7.§ (1) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, aki az utcanévtábla elhe-
lyezését akadályozza.

Két éve kezdték el a temetõkertben álló plébá-
niatemplom rekonstrukcióját, amelynek építésze-
ti munkálatai a napokban fejezõdtek be. Az Egri
Fõegyházmegye 81. fõpásztora, dr. Ternyák Csaba
celebrált ez alkalomból szentmisét és áldotta meg
Sajószentpéter mûemlék templomát. 

Dr. Ternyák Csaba az Egri Fõegyházmegye 81. 
fõpásztora celebrálta a szentmisét

Zsúfolásig megtelt a felújított templom
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- Gondolom, jobban örülne, ha rög-
tön a szakmai pályafutásával kezde-
nénk, arra kérem azonban, meséljen
egy kicsit a gyermekkoráról, hiszen a
családi indíttatásnak az Ön életében is
biztosan meghatározó szerepe volt.

- Miskolcon születtem, bár a családom-
mal Kazincbarcikán éltünk. Édesapám ta-
nárként, édesanyám pedig a posta, majd a
távközlési üzletágnál dolgozott. Van egy
húgom, aki mindössze tizenöt hónappal
fiatalabb nálam. A szüleink rendkívül nagy
figyelmet fordítottak arra, hogy szeretet-
teljes családi környezetben neveljenek
minket, talán ennek is köszönhetõ, hogy
mind a mai napig felhõtlen a kapcsolatom
velük és a testvéremmel. Visszatérve a gye-
rekkorhoz, Kazincbarcikán jártam általá-
nos iskolába (harmadik osztálytól egy ha-
ladó angol nyelvi csoport tagjaként), majd
a Ságvári Endre Gimnázium következett,
ahol ugyancsak emelt szinten tanultam az
angol nyelvet. Érettségi után a miskolci
Egészségügyi Fõiskolán folytattam a tanul-
mányaimat, ahol védõnõképzõ szakon
szereztem diplomát. 

- Megszerezte elsõ diplomáját, aztán
elkezdõdött a nagybetûs élet. Hol volt
az elsõ munkahelye?

- Idõközben Budapestre költöztem,
ahol a XXII. kerület egyik védõnõi körzete
lett az enyém. Az igazság az, hogy nem so-
káig gyakorolhattam a fõiskolán tanulta-
kat, az élet ugyanis közbeszólt. Ekkor már
férjnél voltam, és a párommal úgy döntöt-
tünk, eljött a családalapítás ideje. Megszü-
letett az elsõ lányom, Vivien. Három évig
voltam otthon a lányommal, majd a XXII.
kerület egy másik védõnõi körzetébe
mentem vissza dolgozni. Miközben kezd-
tem visszarázódni a mindennapi kerékvá-
gásba, azon törtem a fejem, vajon hogyan
képezhetném tovább magam. Az egész-
ségügyben az orvosi pálya jelenthette vol-
na a következõ lépcsõfokot, erre azonban
a családi körülmények miatt már nem vál-
lalkozhattam. Ellenben a védõnõi munka
során gyakran találtam szembe magam kü-
lönbözõ emberi sorsokkal, problémákkal,
s bizony elõfordult, hogy a gondozottak
(kismamák, anyukák) tõlem kértek, oly-

kor még jogi tanácsot is. Ezt átgondolva
nem is kellett sokat töprengenem azon,
hogy eldöntsem, a jogi egyetemen a he-
lyem. Munka és család mellett kezdtem el
újra tanulni a Szegedi Tudományegyete-
men. Két év múlva, köszönhetõen az új
szakmai érdeklõdésnek is a XXII. Kerületi
Önkormányzat Családvédelmi- és Egész-
ségügyi Irodáján helyezkedtem el mint
ügyintézõ.

- Eltelt néhány év és már a jogi dip-
lomát is zsebében tudhatta. Ennek el-
lenére mégsem maradt a fõvárosban. 

- Valóban, mert 2000-ben komoly válto-
zás történt az életemben, ennek következ-
tében a lányommal visszaköltöztünk Mis-
kolcra. Néhány álláskereséssel töltött hó-
nap és némi ügyvédjelölti gyakorlat után a
Miskolci Körzeti Földhivatalnál helyezked-
tem el. Közel nyolc évet dolgoztam ott,
bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
ez a nyolc év tulajdonképpen hat volt, mi-
vel 2006-ban megszületett a kisebbik lá-
nyom, Fruzsina, akivel két évet töltöttem
otthon. 

- Ha jól számolok, ezzel el is értünk
napjainkhoz, hiszen valamikor szep-
temberben kezdett ismét dolgozni,
most pedig novembert írunk, s már
Sajószentpéter város aljegyzõjeként
válaszol a kérdéseimre. Mi inspirálta a
váltásra?  

- Tulajdonképpen már az elsõ két pályá-
zati kiírás is felkeltette a figyelmemet. Mi-
vel ekkor még otthon voltam a kislányom-
mal, szóba sem került, hogy a tervezettnél
korábban visszamenjek dolgozni. Ezt kö-

vetõen jelent meg a harmadik pályázati ki-
írás, amelyet én észre sem vettem, de sze-
rencsére egy közeli ismerõsöm szemfüles
volt és szólt nekem. Visszatérve az eredeti
kérdésre, egyértelmûen az a szakmai kihí-
vás inspirált, amit az aljegyzõi munkával
járó jogi feladatok jelentenek. A korábbi
munkahelyemen ugyanis nem volt lehetõ-
ségem ilyen sokrétû jogi, illetve szakmai
munka végzésére.  

- Mely szakterületek tartoznak Ön-
höz, illetve milyen tervekkel látott
munkához?  

- Közvetlenül az adócsoport tartozik
hozzám, illetve szoros kapcsolatban állok
a Hatósági és Szociális Osztállyal. Amint
azt érzékelem, feladatokban nem lesz hi-
ány, mindenekelõtt azonban Sajószent-
péterrel szeretnék megismerkedni. Sze-
retném megismerni az itt élõket, a kollé-
gákat, a város intézményeinek vezetõit,
dolgozóit. Persze, az alapvetõ cél az ered-
ményes munka. 

- Köszönöm a beszélgetést és valódi
szakmai sikereket kívánok Önnek itt,
Sajószentpéteren!   

Sulyok

Bemutatjuk városunk új aljegyzõjét, dr. Szûcs Krisztinát

„Alapvetõ cél az eredményes munka”

Az önkormányzati törvény kötelezõen elõírja a 10 000 lakosnál nagyobb
települések számára aljegyzõ kinevezését. Természetesen ez alól
Sajószentpéter sem kivétel. Városunk képviselõ-testülete, rövid idõn belül,
három alkalommal is kiírta az aljegyzõi pályázatot, mivel az elsõ két pályá-
zati eljárás eredménytelenül zárult. A városatyák - október 22-i ülésükön -
bizalmat szavaztak dr. Szûcs Krisztinának, aki november 1-jétõl látja el az al-
jegyzõi feladatokat.

GGyyoorrss!!  OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen a  SajóTV képújságjában!

e-mail: sajotv@parisat.hu
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Spitzmüller Györgyné a
Sajószentpéteri Polgármesteri
Hivatal szabálysértési fõmun-
katársaként végzi napi munká-
ját, és szabja ki a törvényekben
meghatározott büntetési téte-
leket. Ennek ellenére - egy-egy
kiabálástól eltekintve - még
nem érte atrocitás, viszont
munkája eredményének is te-
kinti, ha a szabálysértõk nevé-
vel legfeljebb csak egyetlen al-
kalommal találkozik. Ez azt je-
lenti, része volt abban, hogy az
elsõ intézkedés után sok ál-
lampolgár jogkövetõvé válik. 

- Hogyan alakult a pálya-
futása, és mióta tölti be a je-
lenlegi munkakört?

- A miskolci Kossuth Gimná-

ziumban szerzett érettségi
után a Duna-Tisza-közi Talajja-
vító Vállalatnál helyezkedtem
el, majd egy évig az ELZETT
gyártás-elõkészítõjeként dol-
goztam. A Sajószentpéteri
Nagyközségi Tanácsra 1985. ja-
nuár 15-én kerültem mint sza-
bálysértési és birtokvédelmi
ügyintézõ. Elvégeztem a mun-
kakör betöltéséhez szükséges
szakmai képzéseket, majd
1991-ben letettem a teljes kö-
rû anyakönyvvezetõi szakvizs-
gát. A következõ évtõl már köz-
remûködõ anyakönyvvezetõi
feladatokat is elláttam, így vál-
tam azóta több tucatnyi házas-
ságkötés elengedhetetlen sze-
replõjévé. Csak remélni me-
rem, hogy a házasulók többsé-
ge kellemes emlékként idézi
vissza az esküvõvel járó cere-
móniát, az ünnepélyes pillana-
tokat ebben a nehéznek
mondható idõszakban, amikor
gyakoriak a válások és gondok
vannak a családcentrikus élet-
vitellel. 

- Milyen ügyek kerülnek a
Szabálysértési Osztályra? 

- A szabálysértési munka terü-
letén a tulajdon elleni támadá-
sok és a szándékos rongálások
adják a legtöbb munkát. Akad
néhány becsületsértési ügy,
ahol a feljelentõnek 3 000 forint
eljárási illetéket kell fizetni. Elõ-

fordul köztisztasági szabálysér-
tési ügy is, hiszen egyre-másra
nõnek ki a földbõl az illegális
szeméttelepek, annak ellenére,
hogy a város rengeteg pénzt ál-
doz ezek megszüntetésére. A
csendháborítás és a levegõ-
szennyezés viszont Sajószent-
péteren nem tartozik a jellemzõ
szabálysértések közé. 

- Sok haragosa van a mun-
kakörébõl adódóan?

- Ahol az ember a többség
érdekében szeretne rendet tar-
tatni, érhetik támadások a re-
nitens elkövetõk részérõl. En-
nek ellenére azt mondom: né-
hány hangoskodástól eltekint-
ve nem voltak ilyen problémá-
im, még egyszer sem kellett
emiatt a rendõrséghez fordul-
nom. Egyébként jellemzõen a
pénzbírság behajtásakor élese-
dik a helyzet, mert az elkövetõ
akkor méri fel igazán tettének
"forintosított" következmé-
nyét. 

- Van-e nevelõ hatása a ki-
szabott büntetéseknek?

- Apró örömként élem meg,
amikor a szabálysértõvel szem-
ben elég alkalmazni a figyel-
meztetést, majd utána nem ta-
lálkozom többé ugyanazzal a
névvel. Bevallom: szeretem a
munkámat, annak ellenére,
hogy túl sok adminisztrációval
jár együtt. Az ügyeket pedig

nem elég egyenként megis-
merni, mindegyikben döntést
is hozni kell. Pályafutásom
alatt számtalan jogszabályvál-
tozás történt, amelyeket folya-
matosan követni, megtanulni
és alkalmazni kell. Legutóbb -
az elmúlt nyáron - módosítot-
ták a szabálysértési törvényt,
ahol számos ügykör elbírálásá-
nál megváltoztak az eljárási
szabályok. Bátran kijelenthe-
tem, hogy ennyi év tapasztala-
ta után váratlan események
már nem nagyon érhetnek a
szakmában. 

- Családja mennyire tole-
rálja ténykedését?

- A munkával kapcsolatos
adatokat igyekszem korrekten
kezelni még családon belül is.
Férjem Szirmabesenyõn mû-
helyvezetõként dolgozik, lá-
nyunk, Réka pedig a Hunyadi
Mátyás Tagiskola pedagógiai
asszisztense, miközben a nyír-
egyházi fõiskolán ebben a tan-
évben végzi el a mûvelõdés-
szervezõ szakot. 

Az Önkormányzat Napján
Spitzmüller Györgynét a szak-
mai kuratórium javaslatára
"Sajószentpéter Város Közszol-
gálatáért" elismerésben része-
sítették.

K.I.

A szabálysértési munka nevelõ hatása

Spitzmüller Györgyné

A Bódva-völgyben indult
Szász Miklós munkássága,
majd huszonhárom évet szol-
gált intézményvezetõként
Sajószentpéteren. A Szociális
Otthon élérõl ment nyugdíjba
2007. október elsejével, ám az-
óta is visszajár egykori munka-
helyére. Azt mondja: munkája
volt életének az értelme. 

- Eleinte mintha kereste vol-
na a szakmák között az igazit.

- Miskolcon az 1-es számú
Szakközépiskola postaforgalmi
szakát végeztem el, majd azt
követõen Ormosbánya posta-
hivatalában dolgoztam három
évet. Onnan mentem át Finke

szociális otthonába élelmezés-
vezetõnek, amihez iskolázni és
vizsgázni is kellett. Utána már
ezen a területen maradtam,
mert késztetést éreztem arra,
hogy idõs, beteg embereket
segítsek. Aztán átkerültem
Edelénybe, ahol 1975-ben a II-
es Aknán új szociális intéz-
ményt adtak át. Ebben a beteg-
otthonban lettem gazdasági
igazgató. 

- Ezekhez a beosztásokhoz
már nem lehetett elég a pos-
tai végzettség. 

- Diplomát szereztem Buda-
pesten, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ

Fõiskola szociális szervezõ sza-
kán 1980-ban, késõbb pedig a
Debreceni Egyetem Nyíregy-
házára kihelyezett tagozatán
szociális szakvizsgát tettem. 

- Hogyan került Sajószent-
péterre?

- A szülõotthont 1984-ben
megszüntették a városban és
az akkori tanácsi vezetõk elha-
tározták, hogy az épületet szo-
ciális célokra hasznosítják. Ad-
dig nem volt a településen idõ-
sek otthona, ám az igények
egyre nõttek iránta. A vezetõk
éltek a pályázati lehetõséggel
és létrehozták a máig mûködõ
intézményt. 

A szociálisan rászorultak gyámolítója

Szász Miklós
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- Köztudott, hogy a falusi
emberek idegenkednek at-
tól, hogy intézetbe kerülje-
nek, mert megszólja õket a
környezetük. Hogyan sike-
rült változtatni ezen a szem-
léleten?

- Igen, sokáig ez volt, s még
ma is erõs ez a közfelfogás. En-
nek ellenére voltak, akiket
nem zavartak a körülmények
és úgy döntöttek: nyugalom-
ban és biztonságban töltik el
utolsó éveiket. Az elsõ perctõl
mostanáig állandó a százszáza-
lékos feltöltöttség, és nem rit-
kán elõfordult, hogy 30-40 em-
ber állt sorba a bekerülésért.
Egyébként ötven fõ a gondo-
zottak létszáma, akiket 25 al-

kalmazott lát el. 
- Mekkora feladat hárul egy

ilyen intézmény vezetõjére?
- A felelõsség minden terüle-

ten az övé, bárki is hibázik az
intézményben. Biztosítani kell
az ellátás folyamatosságát, el
kell látni a dolgozók felügye-
letét, az õ feladata a gondozot-
tak térítési díjának beszedése,
sõt be kell kapcsolódnia a min-
dennapi munkavégzésbe is.
Fontos az egészségügyi ellátás
biztosítása, ezért megbízott
körzeti orvosunk heti három
alkalommal rendel az intéz-
ményben. Ezeken kívül na-
gyon lényeges a jó hangulat
megteremtése, amihez nélkü-
lözhetetlen az ünnepségek,

különbözõ programok meg-
szervezése. Minden évben
megtartottuk a nõnapot, az
anyák napját, a karácsonyt, de
megemlékeztünk a névnapi
vagy születésnapi ünnepeltek-
rõl is. Ezekre akkor is sor ke-
rült, ha a legnagyobb pénzszû-
kében voltunk. 

Sajószentpéter város vezetõ-
ivel, vagyis a fenntartókkal fo-
lyamatosan jó volt a kapcsola-
tom, minden kérdést meg tud-
tunk beszélni. Aztán 2007-ben
megyei fenntartásba került az
otthon, és az Izsófalvai Pszichi-
átriai Szakkórházhoz csatolták. 

- Tudjuk, hogy a nyugdí-
jasnak soha nincs szabad-
ideje, ennek ellenére meg-

kérdezzük: mivel tölti min-
dennapjait? 

- Valóban nincs megállás, mi-
vel kertes családi házban élek
Edelényben, sõt mindkét gyer-
mekünk is ilyenben lakik, így a
három telek mindig ad valami-
lyen elfoglaltságot. Nyugdíjba
vonuláskor azt terveztük fele-
ségemmel - aki szintén szociá-
lis területen dolgozott -, hogy
végre gyakrabban eljárhatunk
horgászni, több napot töltünk
majd Rakacán és a Tisza mel-
lett, illetve pótoljuk a koráb-
ban elmaradt üdüléseket. Ed-
dig mindez még nem valósult
meg, de talán a jövõben ezek-
re is sor kerül. 

-kovács-

A fenti gondolatokkal kezdte
elõadását november 10-én dr.
Balogh László, a Debreceni
Egyetem BTK Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszékének
professzora Sajószentpéteren.
A Kossuth Iskolában megtar-
tott szakmai tanácskozás sok
pedagógust vonzott, zsúfolásig
megtelt terem várta a téma

szakavatott elõadóját. Balogh
László rövid pedagógiatörté-
neti áttekintés után tért rá az
Európa Parlamentnek arra az
ajánlására, amely szakmai ka-
paszkodót, irányt adhat a hazai
szakembereknek is.

Fél évtizede ismert fonto-
sabb ajánlásai közül ki kell
emelni azt, hogy a tehetséges
gyermeknek joga van a tudás
megszerzéséhez, amit részére
a pedagógusnak kötelessége
megadni. A különleges gyere-
kek gondozását már az iskola
elõtt meg kell kezdeni, tehát a
szakembereknek már a lehetõ
legkorábban figyelniük kell a
gyerekek fejlõdését. Erre ki
kell képezni a pedagógusokat,
majd rugalmas és differenciált
tantervekkel kell segíteni a ta-
nulók töretlen fejlõdését.

Balogh professzor szerint
helytelen összevontan képezni
a tehetséges és a kevésbé te-
hetséges gyerekeket. Nem tart-
ja szegregációnak a közössé-
gek differenciált oktatását,
mert éppen ez a forma bizto-
sítja leghatékonyabban a kü-
lönbözõ tudású gyermekcso-

portok fejlõdését. Erre számta-
lan példával szolgál a tehetség-
gondozásban nemzetközileg is
figyelemre méltó eredménye-
ket produkáló magyar oktatás.
Tapasztalatai szerint az integ-
rált szellemû oktatásban sok-
kal esélytelenebb a kevésbé te-
hetséges gyermek, többek kö-
zött azért is, mert szinte alig
van sikerélménye.

A professzor szerint - a köz-
hiedelemmel ellentétben - a
tehetség egyedül nem tud utat
törni magának. A pedagógu-
sok feladata, hogy megtalálják
a különleges képességû gyer-
mekeket és kibontakoztassák
tehetségüket. Nagy felelõssége
ez a szakembereknek, mert
amennyiben nem sikerül idõ-
ben rábukkanni a tehetségre,
akkor évekig nem teljesít a
gyerek, sõt el is veszhet.

Balogh László szerint a pe-
dagógusoknak jobban kell tá-
maszkodniuk a szülõkre, min-
denre kiterjedõen tájékoztatni
kell õket, s motiválni arra,
hogy legyenek partnerek a te-
hetség kibontakoztatásában,
fejlesztésében. Nagy szerepe
van a mentoroknak is, akik
egyénileg foglalkoznak a gye-
rekekkel, de erre ma hazánk-
ban, fõleg anyagi okok miatt
kevés lehetõség van. Szeren-
csére, tette hozzá befejezésül a
professzor, egyre több az olyan
polgármester, aki felismerte a
tehetséggondozás jelentõségét
és kötelességének érzi, korpa-
rancsnak tarja, hogy az általa
vezetett önkormányzat erõn
felül is költsön az oktatásra, a
jövõ építésére.           

F.I.

Korparancs
Évtizedek óta egységes üzenete a pedagógus társada-

lomnak, hogy minden nemzetnek minden korban kü-
lönleges figyelmet kell fordítania a tehetséges gyerekek
felfedezésére és gondozására. A múlt század utolsó év-
tizedében világszerte felpezsdült a tehetséggondozás
ügye, amelynek egyik eredménye volt az Európa Parla-
mentben született ajánlás.

A Mûvelõdési Központban
évek óta hagyomány, hogy Mi-
kulás-estet és családi karácso-
nyi ünnepséget rendeznek a
gyerekeknek. 

Nem lesz ez másképp az
idén sem. December 5-én
(pénteken) 17 órakor a Pre-
mier Színház: Jön már, jön
már a Mikulás címû Télapóvá-
ró zenés összeállításával vár-
juk a gyerekeket és szüleiket,

nagyszüleiket. A mûsor köz-
ben a Mikulás is megérkezik.
December 20-án (szombaton)
pedig karácsonyi rendezvény
lesz, ahol rendszeresen egy, a
fiatalok által kedvelt könnyû-
zenei együttes, énekes lép fel,
valamint apró ajándékokkal
kedveskedik a Területi Szociá-
lis Központ minden gyermek-
nek.

Dr. Balogh László

Mikulás-est és családi karácsony



Bevezetés helyett

A Curriculum édesapámmal, dr. Csiba
Lászlóval 2004. január végétõl 2005. ja-
nuár 14-ig folytatott levelezésünkbõl és
telefonbeszélgetésünkbõl született. Apa a
lábtöréses balesete utáni felépülésében
írt leveleiben, telefonos beszélgetéseink-
ben nagyon szomorúnak tûnt. Sem szó-
ban, sem írásban, sehogyan sem tudtam
felvidítani. Ez adta az ötletet, hogy írjon
nekem az életérõl, beszélgessünk róla, sa-
ját magáról, így talán a kedve is jobbra
derül. Eleinte nem akarta, de sikerült
meggyõznöm, hogy mindez mások szá-
mára is fontos dolog, így hamarosan írni
kezdett, és lassan-lassan kialakult egy
munkaritmus közöttünk. 

Levele megérkezése után hosszas tele-
fonbeszélgetés következett, érdekelte a
dolog, örült, hogy kérdezem a részleteket,
várta, hogy megérkezzen az írásom, me-
lyet javításra küldtem el neki. Egy évig
tartott ez az idõszak, aztán betegsége sú-
lyosbodásával mindez megszakadt. Nem
torzó mégsem, ami így létrejött. Meggyõ-
zõdésem, hogy Apa élete nemcsak nekem,
nekünk, gyerekeinek, unokáinak példa-
szerû. Nemcsak a gyermeki elfogultság,
nemcsak az emlékek varázsa késztetett
engem arra, hogy életét így bemutassam,
hanem az a történelmi valóság is, ami-

ben Apa élt, és ahogyan helytállt. Kevesen
voltak hozzá hasonlóak, akik erkölcsileg
messze mutattak, akik névtelenül ugyan,
de tudták: hol a "haza a magasban". 

Átélt háborút és elmehetett volna, mert
hívták: Franciaországba, az Egyesült Ál-
lamokba, de õ nem ment: hazajött, ide,
ahol csak a létbizonytalanság várhatta.
Nem adta fel, nem is kesergett, nem nosz-
talgiázott: õ, a tehetséges fiatal orvos,
aki szemész akart lenni, hazajött és bi-
ciklivel keresett állást, rendelõt: és talált,
itt Sajószentpéteren. Soha sem érezte ezt
számûzetésnek, hanem sokkal inkább jö-
võnek, egy nagy család alapítására álta-
la kiválasztott alkalmas helynek. Kom-
munista diktatúrában élt, de a forrada-
lom reménye sem vitte el Nyugatra, derû-
sen szolgálta hivatásával a saját maga
által választott közösséget: Sajó-
szentpétert. Otthon érezte itt magát, a be-
tegeiért, ezért a közösségért élt, mosolyá-
val azt sugallva, hogy az élet szép, akkor
is, ha a perc-emberek uralma keserû, fá-
jó és szürke, de mégis minden a miénk, a
gyerekeinké: mert itt lesz a jövõ. Apa bi-
zonyította, hogy a hivatás, a szolgálat, a
szeretet több mint bármilyen hatalom
vagy talmi siker. Életét egy szóval tud-
nám összefoglalni, és ez a szó örökérvé-
nyû: a hûség. Mert õ hûséges volt hivatá-
sához, hitéhez, családjához, az általa vá-

lasztott városhoz: Sajószentpéterhez. 
Köszönöm elsõsorban dr. Csiba Gábor-

nak, testvéremnek, aki a szerkesztésben
és kiadásban gigantikus munkát vállalt,
valamint hálás vagyok mindenkinek, aki
ennek az írásnak a megjelenését bármi-
lyen módon segítette.

Czellárné Csiba Judit dr.
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Curriculum vitae

Bár apánk rokonságát, a Csiba családot
elég ritkán láttuk, a mamámét, a  nagy-
szarvai Paksyakat annál inkább. Fõleg ba-
rackszedés miatt járogattunk oda gyerek-
koromban az öcsémmel, s hazafelé
tértünkben, mint afféle jómadarak, dobá-
lóztunk a barackokkal, így aztán nem sok
eredménye lett a barackszedésnek. A
Paksy családban - anyánk testvérei közül -
Józsi bácsi volt a családfõ, s bár elég ritkán
láttuk õket, emlékszem Laci, Sanyi és Anti
bácsira is. Gyakrabban  találkoztunk
anyánk húgával, Juliska nénivel.

Anyánk jól megértette magát mindkét
családdal, õ tartotta a kapcsolatot a rokon-
sággal. Kiváló háziasszony, jó természetû,
kevés beszédû és a mi szemünkben ízlése-
sen öltözködõ, nagyon csinos asszony
volt. Vele töltöttük a legtöbb idõt, õ fe-
gyelmezett bennünket, esténként õ me-
sélt nekünk gyerekkori emlékeirõl. Nagy-
szerûen ellátta az akkori sokrétû házi te-
endõket, a kenyérsütéstõl a ruhavarrásig,
a háztartás megszervezésétõl a bejáró asz-

szony és szolgalegény irányításáig. A há-
zunkban eleinte villany sem volt, a mosás,
vasalás kemény fizikai munkát igényelt. A
ház végében, az iskolaépület mögött volt a
kemence, ahol az anyánk dagasztotta ke-
nyerek illata szállt a levegõben hetente
egyszer. Mi, fiúk fûtöttük fel a kemencét
és raktunk be nyolc-kilenc kenyeret, mel-
léjük a lángost. Tudtuk, hogy mennyi ide-
ig kell sülnie a kenyereknek, és mi jelez-
tük anyánknak, ha már ki lehetett szedni.
Nagyon finom kenyerek voltak ezek, most
is érzem a számban az ízét, s ma is szíve-
sen megenném. Anyánk ellenõrizte a vi-
selkedésünket, a jegyeinket, õ érdeklõ-
dött az iskolában utánunk, õ látogatott
bennünket pozsonyi diákéveink alatt min-
denféle finomsággal, õ kísért bennünket
vásárolni is, ha új ruhát kellett venni. Ak-
koriban - legalábbis formailag - alkudozni
kellett a kereskedõkkel és ehhez anyánk
kiválóan értett, emlékszem, milyen nagy
hévvel és sikerrel tárgyalt a vásárlások so-
rán. A falu asszonyai szerették és "ténsasz-

szonynak" titulálták. Egyszer elvitt ben-
nünket Pozsonyba világot látni, mégpedig
hajóval. Naponta közlekedett hajójárat
Komárom és Pozsony között, a kikötõállo-
más Doborgaz és Tejfalu között volt. A ki-
kötõt már ismertük, mivel ugyanott mû-
ködött a dunai malom, ahova a darálniva-
lókat hordtuk. Anyánk finom és sok
útielemózsiát készített erre az alkalomra.
Pozsonyban azonban mi csak megszep-
penten ténferegtünk, túlságosan nagy vá-
rosnak tûnt a szemünkben, nem szoktunk
mi ilyesmihez, folytonosan nekimentünk
a szembejövõknek, meg is kaptuk érte a
szidást: Nem tudtok vigyázni? 

Jófajta gyerekek voltunk mi nagyfiúk,
egyszer hófehér ruhában átmentünk a
szomszéd kovácsmesterhez körülnézni, s
az ott talált, a cséplés után a mesternél ha-
gyott kéménymaradványon átbújtunk.
Mindketten koromfeketék lettünk a csõ-
ben maradt koromtól. Máskor azt játszot-
tuk, hogy ki mászik fel a jegenyefa legma-
gasabb részére. (folytatás a 7. oldalon)

Curriculum vitae II. rész
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Én lettem az elsõ, ám a jegenyefa töré-
keny ága le is szakadt alattam és fejjel le-
esve belezuhantam egy kétfelé ágazó faág
közé. A társaim alig tudtak kiszabadítani
ebbõl a poziturából. Sokat lejártunk a kö-
zeli Dunára, ahol bõviben lehetett füröd-
ni, horgászni. A horgászás úgy történt,
hogy gombostûre fûztünk egy gilisztát és
egy darab fûzfamadzaggal fogtuk a hala-
kat. Mama ebbõl nem fõzött semmit, azt
mi is tudtuk. Egyszer a Dunáról paraszt-
szekéren cipeltek egy óriási méretû halat.
Nem ismertük, hogy miféle  példány, de az
öregek azt mesélték, hogy  magasan fönt,
a Tátrában tanyázik, véletlenül tévedt mi-
felénk és a  neve katóca. 

Megestek vidám históriák is gyerekko-
romban. Egy ízben esküvõre mentünk
Doborgazra, az egyik tanító fia tartotta es-
küvõjét, ahol igen jól mulatoztunk. Ekkor
történt az eset, hogy egy fiú a túlzott ital-

fogyasztástól elpilledten a spájzban el-
aludt, a lába belelógott a földön lévõ lá-
basba, s másnapra bele is fagyott. Egy má-
sik esküvõrõl is õrzök emléket, az egyik
tanítónõ ment férjhez, s mi segédkeztünk
az esküvõ másnapján a maradékok szét-
hordásában. Itt hallottam egy számunkra
ismeretlen szót a menyasszony mamájá-
tól, aki kiabált utánunk, hogy mindent el-
vittünk már, de még maradt egy "fületlen
töpsi!" Nekem ez a kifejezés annyira meg-
tetszett, hogy el is neveztem a családot ez-
zel a csúfnévvel. Náluk történt meg velem
az az eset, hogy az istálló falához támasz-
tott fogason, amivel szántáskor fogasol-
nak, felmásztam a padlásra, ám lejövetel-
kor a fogas eldõlt velem, s én beleestem
hassal a szöges oldalba. Át is szúrta a has-
falamat, s nem a fájdalomtól féltem, ha-
nem nagyon megijedtem, hogy anyánk
majd észreveszi a lukat a hasamon az esti
fürdésnél. Észre is vette, de nem csináltak
akkoriban nagy ügyet az ilyen dolgokból,
lapulevelet raktunk rá pár napig, aztán
rendben volt.

A környék tanítósága idõnként ellátoga-
tott hozzánk, nagy vacsorák zajlottak
ilyenkor. A mama kiváló halpaprikást és
igen sok ribizlibort készített ezekre az al-
kalmakra, és a vendégek bõségesen fo-
gyasztották is a nedût, annyira, hogy a
nagypakai Tóni bácsi még az indulásra
kész szekérrõl is leesett egyszer. 

A gyerekekkel telenként eljártunk az is-
merõs családokhoz mendikálni, elosztot-
tuk egymás között, hogy ki, merre
mendikál. Mi, úgy látszik, egyszer elté-
vesztettük a célt, mert egy nagyobb do-
ronggal jól hátba vágva elkergettek, így az-
tán abbamaradt a mendikálás. 

A falu tiszta katolikus volt. Vasárnapon-
ként reggel 8-kor és 10-kor volt mise. A
misén  mi fújtattuk az orgonát. A kóruson
voltak a legények és ott szundikáltak a fa-
lu öregjei. Azzal szórakoztak ott fent a fi-
úk, hogy a fiatal lányokat pénzdarabokkal

dobálták a mise
alatt. A falu la-
kossága teljes
egészében  részt
vett a szertartá-
son, mert aki mi-
se helyett a kug-
lipályát válasz-
totta, azt a plé-
bános ott hely-
ben kiprédikál-
ta. 

A vajkai iskolá-
ban öt osztályt
v é g e z t e m ,
öcsémmel, Ajival
egy osztályban.
Szüleink akarták
így, hogy késõbb
majd együtt le-
gyünk a középis-

kolában is. Az alsóbb osztályban egy taní-
tónõ tanított. Meglepõ módon fegyelmez-
te a gyerekeket: aki nem figyelt, intett a
mögötte ülõnek, hogy jó nagy pofont zú-
dítson az elõtte ülõre, így aztán a másik fél
mindig figyelt a jövõben. Én is kaptam egy
hatalmas pofont egyszer, nem is panasz-
kodtam a pofon miatt otthon. A harmadik
és negyedik osztályt egy Majtényi nevû ta-
nító oktatta. Nála fordult elõ, hogy a rosz-
szul viselkedõ tanuló számára kiosztotta a
felvágás nevû büntetést. Ilyenkor a delik-
venst felhúzták a padra, a nadrágját lehúz-
ták,  majd lefogták vagy ketten és a tanító
bácsi kiszámolt, azaz annyi ütést kapott a
büntetendõ gyerek a verõpálcával a fene-
kére, amennyit  a tanító úr elõírt. Ötödik
osztályban már édesapám tanított ben-
nünket. Ebben az évben javították az isko-
lát, most már a nádfödél helyett rendes
cserepet kapott az épület. 

A gimnáziumot  Pozsonyban kezdtük, a
beíratkozáskor írásbeli vizsgát kellett ten-
nünk, de mindkettõnket felvettek.  Az el-
sõ négy osztályt gyengébben  zártam, de

elhatároztam, hogy nyolcadikra már ko-
molyabb eredményt  érek el. A középisko-
lában én lettem az önképzõkör elnöke.
Emlékszem, Mécs László, az akkori híres-
neves költõ is szerepelt ünnepünkön.
Szüleink az apácák  által fenntartott, "Árva-
háznak" nevezett internátusba írattak
bennünket  bentlakónak, mert oda felvet-
tek nem árva gyerekeket is. A társalgási
nyelv a szlovák és a magyar volt. A felsõbb
osztályainkra átírattak minket az állami
középiskola Pray utcai internátusába, a
Stredoskolsky Internatba. Itt már csak  tíz
százalék volt a  magyarok aránya, így ko-
molyan el kellett sajátítani a szlovák nyel-
vet. A gimnáziumban hírnevet szereztünk
egy Antalffy Vilmos  nevû tanárunknál, aki
igen szigorúan oktatta a latin nyelvet, jó
latinosok is lettünk öcsémmel mi ketten.
Furcsa szokása volt ennek a tanárnak,  úgy
osztályozott, hogy végigment a padok kö-
zött, és sorba mondogatta, feleltetés nél-
kül az osztályzatokat. Az elsõ pad megkap-
ta az egyest, akkor az volt a legjobb jegy,
az ötödik padtól kezdve már csak ötösö-
ket, hatosokat osztogatott. Nekünk min-
dig jó jegyeket adott. A többi tanárral nem
volt különösebb kapcsolatunk, mert azok
a szlovák nemzethez húztak, s minket, ma-
gyar diákokat nem néztek túlságosan jó
szemmel. A gimnázium közepe felé az én
bizonyítványom eléggé rossz lett, még két
intõt is kaptam. Ekkor elhatároztam, hogy
az ominózus tárgyakból azért is kitûnõ le-
szek a következõ évben. Így lettem a nyol-
cadik év végére színjeles diák.

Érettségi után  öcsém elkezdett udvarol-
gatni, és egy év múlva  meg is nõsült,  egy
Dobrovits Margit nevû leányt vett feleségül,
akivel elõször Galántára költözött, majd át-
települt Magyarországra. Én a pozsonyi
egyetemi évek alatt a szlovák nyelvû
Svoradov Internátusban laktam. Itt a beszél-
getés nyelve a szlovák volt, mert társaim
nem akartak magyarul beszélni. Az intéz-
mény igazgatója, egy Filkorn nevû kanonok
tökéletesen beszélt magyarul is. A szobámba
beosztott szlovák gyerek, aki Bányai névre
hallgatott - saját állítása szerint - nem tudott
magyarul és csak szlovákul beszélt velem.
Nagy megdöbbenésemre, egy napon ott-
hagyta levelét az asztalomon, amit édesany-
jától kapott,  beleolvastam azt hívén, nekem
szól, mert  a Bányai mama tökéletes magyar-
sággal szólította meg fiát. Néhány évvel ké-
sõbb találkoztam ezzel a fiúval, de akkor kis-
ujján már magyar arisztokrata címeres gyû-
rût viselt. A szomszéd szobában szorgalma-
san tanult a magyar tankönyvbõl egy har-
madéves társam, aki szintén nem szólalt
meg magyarul, de magyar tankönyvbõl ké-
szült a vizsgákra. Hát ilyen csodák késõbb is
akadtak. A pozsonyi egyetemen is beszéltek
titokban magyarul, hiszen  nem is volt ekkor
még szlovák nyelvû orvosi szakirodalom.

(folytatjuk)

Rendelés 1947-ben
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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 7-es és 8-as körzetben gyõztes képviselõ értékelését olvashatják.

Geregúr József

A 7. számú választókörzet képviselõje

1. A 2006-os választás után, amikor is-
mertté vált a polgármester személye és a
képviselõ-testület személyi összetétele,
úgy gondoltam, hogy végre elérkezett az
az idõszak, amikor a személyi torzsalkodá-
sok nem veszik el az idõt a város elõtt álló
megoldatlan feladatok elõl. A képviselõ-
testület szinte egyöntetûen a fejlõdés-fej-
lesztés mellett foglalt állást - ennek jegyé-
ben minden olyan lehetõségre igent mon-
dott, ami pályázati úton vagy önerõbõl
megvalósítja a városból hiányzó beruházá-
sokat. Szakmailag jól elõkészített anyagok-
ról dönthet a képviselõ-testület, amit az is
bizonyít, hogy a Közigazgatási Hivatal
egyetlen kifogással sem élt a döntésekkel
kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy
Sajószentpéter városa fejlõdési pályára ke-
rült, amit az elsõ két évben megvalósult
fejlesztések eredményei is bizonyítanak.

„Az eredmények azok, melyeket nem
kell magyarázni.”

2. – Közvilágítás korszerûsítése, ez
az, ami az egész városra kiterjed, pályázati
pénzbõl és önerõbõl kerül megvalósítás-
ra, és ez lényeges javulást fog mutatni a
város 7. számú választókörzetének terüle-
tén is.
– Elkészültek a külszíni csapadékvíz-el-
vezetési rendszerek korszerûsítési munká-
inak a tervezési dokumentációi. A követ-

kezõ évben megkeressük azokat a pályáza-
ti lehetõségeket, amelyek biztosítják az
anyagi ráfordítások jelentõs részét a kivi-
telezési munkák megvalósításához.
– Kialakításra kerültek a Baross Gábor
úti családi ház építésére kijelölt telkek, az
értékesítésüket 2009. tavaszán fogjuk rea-
lizálni.
A Baross Gábor út teljes aszfaltozása ezt
követõen kerül megvalósításra.
– Közös összefogással a 6-os és a 3-as
számú egyéni körzet képviselõivel sikerült
elérni a Harica úti játszótér megvalósítá-
sát, ami az itt élõ gyermekek szabad-
idejének eltöltésére kiváló lehetõséget te-
remtett.
A játszótér az EU normáinak megfelelõ mi-
nõségû játszóeszközökkel van felszerelve,
korszerû térvilágítással ellátva, a játékok
és a gyermekek biztonságát térfigyelõ ka-
merák biztosítják. Az elmúlt 2 év alatt
nyolc játszóteret építettünk a városban
élõ gyermekek számára.
– A Tizeshonvéd utat teljességében le-
aszfaltoztuk, mert a korábbi helyi járatos
buszok az aszfaltfelületet teljesen össze-
törték. 

3. A 7. számú választókörzetben alapve-
tõen a már korábban említett külszíni víz-
elvezetõ árokrendszerek burkolására,
utak aszfaltozására és a járdák felújítására,
illetve építésére szeretném a lehetõséget
megteremteni. A Baross Gábor, Bányász,
Bükkalja, Péch Antal utak aszfaltfelületei
és gyalogos közlekedést biztosítani hiva-
tott járdái balesetveszélyesek, ezek felújí-
tására feltétlenül szükség van. A Gagarin,
Déryné, Alkotmány, Kassai, Rácz Ádám
utak elhasználódtak, repedezettek, felújí-
tásuk szükséges, ezekben az utcákban jár-
da kiépítésére is szükség van, mert csak az
egyik oldalon van kiépítve.

4. Olyan korszerû intézményhálózatot
kell megteremtenünk, hogy városunk a
környezõ települések központjává tudjon
válni. Pályázati források bevonásával telje-
sen fel kívánjuk újítani a Kossuth Lajos Is-
kola épületét és a volt Kossuth mozi átala-
kításával egy korszerû közösségi házat sze-
retnénk felépíteni, ahol helyet kapna egy

minden igényt kielégítõ házasságkötõ te-
rem is. A GYÓMI épületét ki szeretnénk
bõvíteni úgy, hogy a jelenlegi Somogyi Bé-
la úti gyermekrendelõk helyet kapjanak
benne.

Térrehabilitációs pályázatból a Kálvin
teret, benne a jelenlegi városházát, a tör-
ténelmi református templom környezetét
kívánjuk újjávarázsolni.

Pályázatot nyújtottunk be a volt VI. sz.
Általános Iskola épületének Területi Szoci-
ális Központtá, illetve bölcsödévé való ki-
alakítására.

Mindezen fejlesztések mellett nagy erõ-
feszítéseket igényel a munkahelyteremtés
elindítása is, ezért pályázunk az üveggyár
tulajdonosával közösen barnamezõs beru-
házás keretében egy ipari park kialakításá-
ra, ami reményeink szerint 3-500 ember-
nek adhat munkát.

A polgármester úr több céggel is tárgyal
olyan lehetõségekrõl, amelyek révén
munkahelyeket lehetne teremteni váro-
sunkban.

A jövõ úgy tûnik bíztató, de a felsoroltak
megvalósításáért még nagyon sokat kell
lobbizni, küzdeni, forrást szerezni. Én úgy
gondolom, Sajószentpéter lakosai megér-
demlik az élhetõbb város kialakítását és
megelégedésükre fognak szolgálni a vá-
rosban végbemenõ fejlesztések, hiszen ér-
tük történik minden.

Balla Albert
1. A képviselõ-testület elmúlt kétévi

munkáját több szempontból tudom meg-
ítélni. Elõször is a képviselõ-testületi ülé-
sek hangulatában és idõtartamában van
változás. Megszûntek a késõ esti órákig tar-
tó ülések, amelyek következtében aznap
nem tudtunk végezni a napirendi pontok
megtárgyalásával. Ahhoz, hogy érdemi
döntéseket tudjunk hozni, rendkívüli ülé-
seket kellett tartani, ami a fontos kérdések
eldöntését is késleltette. Most rendkívüli
ülést csak akkor kell tartanunk, ha tényleg
fontos ügyekben, például határidõs pályá-
zatok beadásában kell dönteni. 
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Megváltozott az ülések hangulata is. Ta-
pasztalhatja a lakosság, hogy már nincse-
nek személyeskedések és kirohanások,
amelyek elterelték a lényegrõl, a város szá-
mára valóban fontos kérdésekrõl a figyel-
met. Több sajószentpéteri lakostól hallom
a tréfás megjegyzést, hogy "már nem érde-
mes nézni az ülések felvételét, mert nem
érdekes". A másik szempont az eredmé-
nyesség, de ezt nem nekem, hanem a vá-
ros lakosainak kell megítélni. A visszajel-
zésekbõl viszont úgy látom, hogy nem
dolgozunk hiába. 

Sokan elismerõen nyilatkoznak a város
közterein elhelyezett virágszigetekrõl, az

elkészült Bethlen Gábor utcai járdákról és
parkolókról, a felújított, jó minõségû ut-
caburkolatokról. Visszajelzést nem csak a
sajószentpéteriektõl, hanem a városunk-
ban járó és a városon áthaladóktól is ka-
pok, akik szintén pozitívan nyilatkoznak a
virágosabb, rendezettebb, tisztább
Sajószentpéterrõl. Érdemes külön is ki-
emelni, mert hamarosan aktuális lesz, a
karácsonyi kivilágítást, amely évrõl évre
hangulatosabbá teszi a téli ünnepek ide-
jén a városképet.

2. A 2006-os kampány során, hasonlóan
az elõzõ ciklusaimhoz, most sem ígértem
lehetetlent. Így az sem lehetetlen, hogy az
ígéretek túlteljesíthetõk. Elkészültek az
alacskai buszmegállók, a Vörösmarty utca
Sajókápolna felõli végén lassító sziget
épült a gyorshajtás megakadályozására és
a balesetek megelõzése érdekében. 

Ebben az évben épült két játszótér a
Sport út és a Kandó Kálmán utca mellett.
Folyamatban van a Vörösmarty úti két
buszváró öböl kialakítása is. Mire ezek a so-
rok megjelennek, valószínûleg öt utcában
befejezõdik az utak újraaszfaltozása, még-
pedig a Kodály Zoltán, a Könyves Kálmán,
a Pázsit, a Harmat és a Toboz utcában.

3. Ebben a ciklusban meg kell oldani a
Vörösmarty és a Sport út egy részének az
elmaradt szennyvízcsatornázását. Nagyon
fontos, hogy mielõbb mûködjön az épülõ
új törmelék-lerakóhely, és a régi - ami a
körzethez tartozik - rehabilitációját meg
lehessen oldani. Annak ellenére, hogy az
említett öt utca újraaszfaltozása folyamat-
ban van, sajnos vannak még nagyon rossz
állapotban lévõ utcáink. További ilyen fel-

adat még ebben a ciklusban az Irinyi és a
Kuruc utca felújítása. A következõ évben
szeretném, ha tovább bõvülne a Kandó
Kálmán út melletti játszótér, mert szeren-
csére annyira népszerû, s olyan sokan ve-
szik igénybe, hogy néha szûkösnek bizo-
nyul. Szükség van az Alacskai út legalább
egyik oldalán egy elfogadható járda kiala-
kítására. Nem halogatható tovább a Vörös-
marty utca csapadékvíz-elvezetése sem. 

4. Sajószentpéternek nagyon nagy az el-
maradása. Annak érdekében, hogy vonzó
településsé váljon, ahol szívesen laknak és
ahová szívesen jönnek az emberek nagyon
sok mindent meg kell oldani. Sajnos ezen
a területen annyi sok a teendõ, hogy eze-
ket a feladatokat saját erõbõl a város nem
tudja finanszírozni. 

Ki kell tehát használni az európai uniós
pályázati lehetõségeket, amelyek révén ke-
vés önrésszel is aránylag jelentõs forrást le-
het a városba hozni. Ilyen pályázatok útján
valósulhat meg a történelmi városközpont
kialakítása -Kálvin tér -, a széttagolt hivata-
lok egységbe történõ áthelyezése, valamint
az Egészségügyi Központ bõvítése. 

Nem városi feladat ugyan - anyagi fede-
zetünk sem lenne hozzá - a város már-már
elviselhetetlen közlekedési állapotának ja-
vítása. Ennek érdekében remélhetõleg ha-
marosan egy elkerülõ út építése kezdõdik
meg központi forrásokból. Ez reménnyel
tölthet el valamennyiünket, hogy vonzób-
bá válik városunk a befektetõk szemében,
s ezáltal új munkahelyek jöhetnek létre.
Meggyõzõdésem, hogy minden sajószent-
péteri ember egyetért velem: ez az egyet-
len fejlõdési lehetõségünk.

A 8. számú választókörzet képviselõje

Író-olvasó találkozó
Moldova Györggyel

Még nem találkoztam olyan
emberrel, aki ne hallott volna
Moldova Györgyrõl. Olyannal
már igen, aki nem olvasott tõ-
le semmit. Létezik ilyen em-
ber, pedig Moldova György-
nek 1955-tõl serceg a papír a
tolla alatt, vagyis több mint öt
évtizede szembesít bennün-
ket magunkkal. Legutóbb pél-
dául szeptemberben Sajó-
szentpéteren, amikor a Mûve-
lõdési Ház vendége volt az
író. 

Több generáció nõtt fel
Moldován, valahogy mindig
úgy alakult, hogy szókimon-
dása, különvéleménye miatt -
függetlenül a társadalmi be-
rendezkedéstõl - állandóan

ellenzékinek kellett lennie.
Nyolcvannál több könyv, ti-
zennégymillió eladott pél-
dányszám jellemzi munkássá-
gát. Hetvennégy évesen is leg-
újabb könyvén dolgozik,
amelyet Miskolcról ír. Egy év-
re leköltözött Miskolcra és
szívesen tett eleget a meghí-
vásnak, hogy több mint 20 év
után ismét ellátogasson
Sajószentpéterre, ahol szinte
teljesen megtelt a Mûvelõdési
Ház nagyterme. 

A közel kétórás beszélgetés
után még sokáig dedikálta
legújabb könyvét olvasóinak,
amelyet az Ormánságról írt
(Ha az isten hátranézne). 

Sólyom 
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Varga János

- Nagyon régóta ígérgették
ezt a beruházást, amíg végre
lett belõle valami. Jelenleg
nincs személygépkocsim, de
korábban harminc éven át so-
fõrként dolgoztam, ezért tu-
dom, mit jelent a gépkocsive-
zetõknek, ha a zsúfolt, szûk út-
szakasz helyett négysávoson
mehetnek. Lényegesen hama-
rabb érhetõ így el Miskolc, a
biztonság pedig többszörösére
javult. Csak azt tudom monda-
ni: várom a következõ közút-
fejlesztést, mert a nálunk futó
gépjármûpark már régen ki-
nõtte a meglévõ úthálózatot.

Szentgyörgyiné 
Márkus Rita

- Különösen délután négy és
hat óra között áll be a 26-os út

és Sajószentpéter fõ útja is,
mert akkor van a csúcsforga-
lom. Olyankor nem ajánlatos
átmenni a gyalogátkelõhelyen
sem, mert egymást érik az au-
tók, és különösen nagy a kami-
onforgalom. A városunkig el-
ért négysávos szakasz nagyon
jól felgyorsította a forgalmat,
de annak haszna nálunk nem
érzékelhetõ. Akkor lesz majd
elviselhetõ a közlekedésünk,
ha megépül az elkerülõ út is.
Egyébként úgy tapasztalom, az
utat lezáró körforgalom nem

igazán sikerült, mert már az át-
adás óta több baleset is tör-
tént. Talán túl nagy lett az út-
test dõlésszöge, így még a bu-
szok és kamionok is nehezen
navigálnak benne. Kíváncsi le-
szek: mi lesz ott téli útviszo-
nyok között, mondjuk ónos
esõ után.

Vécsei László

- Rendkívül korszerû új út-
nak örülhetünk, és várjuk a
folytatást. Bár a korábbi vonal-
vezetésen nem változtattak,
mert a régi utat bõvítették ki,
de így is megfelel az elvárások-
nak. Geodéta mérnökként én
is számos kitûzést végeztem
egykor, így ismerem a tervezés
szépségeit. Várjuk az elkerülõ
út megépítését is, mert annak
elkészülte után válik igazán él-
hetõ településsé Sajószent-
péter. Ötletesnek találom a
körforgalmi csomópont kiala-
kítását is, a gépjármûvezetõk
pedig idõben megkapják a fi-
gyelmeztetést - sebességkorlá-
tozást jelzõ tábláról és az út-
testbe épített kiemelkedések-
rõl -, hogy lassítsanak le. E-
gyelõre örüljünk annak, hogy

a 26-os útnak ezen a szakaszán
megszûnt a zsúfoltság. 

Kozák Imréné
- Van autónk, amit a férjem

vezet, és gyakran járunk Mis-
kolcra. Az üzletek mellett saj-
nos a kórházakat is gyakran lá-
togatjuk, így sokszor érzékel-
jük a beruházás hasznát. Mind-
ez nagyon jó, csak még a mi út-
jaink szûkösek és nehezen
tudják levezetni ezt a hatalmas
forgalmat. Történt több útbe-
ruházás is Sajószentpéteren. A
Kölcsey úton, ahol lakunk, ko-
rábban nagyon rossz minõsé-
gû volt az út, most viszont már
nem csak új aszfaltréteget tet-

tek rá, hanem járdát is építet-
tek. Írja meg, hogy azt érzékel-
jük, sok pénz jön a városunk-
ba, ami polgármester úrnak
köszönhetõ. Tudjuk, hogy kö-
zel van a tûzhöz, de általa mi is
melegszünk. 

Mi a véleménye a 26-os út fejlesztésérõl?
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Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklõdõt
a Kossuth Lajos Iskolába,

a decemberben rendezendõ programjainkra!

December 20-án délelõtt 10 órától hagyományos
karácsonyi hangversenyünkkel
köszöntjük a szeretet ünnepét 

az iskolánk tornatermében.

Békés, boldog ünnepeket kívánnak
a Kossuth Lajos Iskola nevelõi és diákjai.

A Hunyadi Mátyás Tagiskola szeretettel 
vár minden kedves érdeklõdõt decemberben 

a következõ programjaira:

AAddvveenntt  BBééccssbbeenn
IIddõõppoonntt::  22000088..  ddeecceemmbbeerr  66..

Szervezõ: a diákönkormányzat
Érdeklõdni lehet: 

a tagiskolában

„„EElljjöötttt  kkaarrááccssoonnyy””
karácsonyváró ünnepi mûsor:

IIddõõppoonntt::  22000088..  ddeecceemmbbeerr  1199..  ppéénntteekk  1111  óórraa

Karácsonyi készülõdés

A Sajószentpéteri Központi 
Napközi Otthonos Óvodában 

2008. december 16-17-án 8 órától 

gyermekek és felnõttek közös ajándék- 
és dísztárgykészítésen vesznek részt, 

ezzel is felelevenítve az ünnep hagyományait.

Ma már egy könyvtár nem
csak könyvkölcsönzéssel fog-
lalkozik, hanem igyekszik mi-
nél szélesebb körben kiszol-
gálni az olvasóközönség igé-
nyeit. Így van ezzel a
sajószentpéteri Lévay József
Városi Könyvtár is. 
Újabb és újabb szolgáltatáso-
kat vezettek be az elmúlt
évek alatt: fénymásolás, fax,
internet, folyóirat-kölcsön-
zés, spirálozás. Mindezek
mellett különbözõ rendezvé-
nyekkel, magas színvonalú
programokkal színesítik a
könyvtár tevékenységét: író-
olvasó találkozókat, vetélke-
dõket, könyvtári órákat, kiál-
lításokat, játszóházi foglalko-
zásokat szerveznek a könyv-
tár használói részére. 
Ilyen játszóházi alkotómunka
folyt az intézményben leg-
utóbb is, amikor is az õszi
szünidõ idején különbözõ
tárgyak, játékok készítésére
várták a könyvtárosok a hely-

béli gyerekeket és szüleiket
(halloween töklámpás és ál-
arc, puzzle kirakójáték, lufi-
ból játékok, stb.). Közel har-
minc gyermek és felnõtt vett
részt a foglalkozásokon alkal-
manként, és töltötte el sza-
badidejét szombat délelõtt a
könyvtárban, az õszi szünidõ-
ben. 
A nagy sikerre való tekintettel
az év hátralévõ részében is
szerveznek még hasonló fog-
lalkozásokat a szakemberek.
A következõ alkalom novem-
ber 29-én lesz, amikor Miku-
lás-ajándék készítésére várják
az érdeklõdõket. Azt követõ-
en pedig december 13. és 20.
között adventi, karácsonyi
készülõdés és ajándék készí-
tése lesz a program a gyere-
kek számára.
Az említett napokon délelõtt
10 órától minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a könyvtáro-
sok a Lévay József Városi
Könyvtárban.

Játszóház a könyvtárban



– Már régóta gondolkodtunk
egy új üzlet építésén - kezdte
Puskás Jánosné, aki a Tapéta
Hungarocell Szaküzlet, vala-
mint a Festék, Háztartási Bolt,
Vakolat és Hõszigetelõ Köz-
pont tulajdonosa is. - Tudtuk,
hogy nagy fába vágjuk a fej-
szénket, de olyan üzletköz-
pontot szerettünk volna kiala-
kítani, amely széles választékot
nyújt a vásárlóknak. Természe-
tesen szempont volt az is, hogy
a belsõ tér kialakítása mellet az
üzlet külsõ megjelenése is tet-
szetõs legyen. 

Nem volt olcsó mulatság –
folytatta Puskás Jánosné. – Az
üzletünk 500 négyzetméter
alapterületû, így a tetõtér is
ilyen nagyságú, ami azt jelen-
tette, hogy a beruházás össz-
költsége megközelíti a 70 mil-
lió forintot. Ezt saját erõbõl
nem bírtuk volna, ezért banki
segítségre volt szükségünk. Az
majd csak évek múlva dõl el,
hogy mennyire térül meg az
erõfeszítésünk. 

Ebben a pillanatban kilenc
alkalmazottunk van, akik nyolc
órában mûködtetik az üzlete-
ket, tehát ez a beruházás mun-
kahelyteremtésnek is felfogha-
tó. Már a tervezéskor eldöntöt-
tük, hogy külön figyelmet for-
dítunk a külsõ megjelenésre
is. Ebben segítségünkre volt a
Trilax Stúdió, amely üzletháló-
zatnak a tagjai lettünk. Az kü-
lön öröm számunkra, hogy a
közvélemény szerint is javítjuk
Sajószentpéteren a városké-
pet.

Drótos József, a Hús és
hentesáru üzlet tulajdonosa
eléggé szûkszavúan nyilatko-
zott lapunknak.

– A jelenlegi nehéz gazdasá-

gi helyzet is kétségessé teszi,
hogy mennyiben volt érdemes
elvégezni ezt a fejlesztést. Há-
rom és fél hónap kemény
munkánk, saját, banki és pá-
lyázati pénz is van a beruházás-
ban. Kiemelném Simon László
tervezõ munkáját, mert való-
ban olyan szép üzletet terve-
zett, amire jó ránézni és jó vé-
leménnyel lehet róla a városi
közvélemény is. Nagyon bízom
abban, hogy lesz olyan forgal-
munk, amely lehetõvé teszi a
hosszú távú mûködtetést is. Ki
kell emelnem a polgármester
úr és Balla Albert segítségét, a
gondjainkhoz való hozzáállá-
sukat.

Hadházi Károlyné Ágnes,
az Ági Sport - Divat - Ruházat
tulajdonosa hízelgõnek tartja,
hogy a város felfigyelt az üzle-
tükre.

– Úgy indultunk neki a fel-
újításnak, hogy a vásárlók tet-
szését is elnyerje az üzlet. Min-
dig egy boltról álmodtunk, az
egész életünket erre tettük fel.

Sajnos, mire elkészültünk vele,
elfogyni látszik az emberek
pénze, de bizakodóak va-
gyunk. Négy év munkáját lát-
hatja, ennyi idõbe telt az épí-

tés. A lányom elképzelései sze-
rint folyt a felújítás, és örülünk
neki, hogy mások is szépnek
látják. A saját erõ mellett külsõ
anyagi segítségre is szüksé-

günk volt, de majd kitermeljük
valahogy a tartozást. Márkás
áruink vannak, bizakodóak va-
gyunk. Már csak azért is, mert
az elmúlt másfél évtized alatt

nem fejlõdött annyit a város,
mint az utóbbi két évben. Ez
nem csak a lakosság, hanem a
vállalkozók hangulatát is javít-
ja.
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A város díszei
Mindnyájan kellemesebben érezzük magunkat

egy olyan városban, ahol a fõutcán sétálva ízléses,
szép üzletek csábítanak a vásárlásra. Az elmúlt
hónapokban örömteli változásokat láthattunk
Sajószentpéteren is, hiszen egyre több cég tulaj-
donosa fordít figyelmet arra, hogy a belsõ kialakí-
tás mellett a boltok homlokzata is szép legyen. A
Szentpéteri Krónika három vállalkozás vezetõjét,
illetve tulajdonosát szólította meg, hogy miért tar-
tották fontosnak jelentõs összeget költeni üzletük
küllemének csinosítására.


