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II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2009. január

In memoriam dr. Kovács István
Szegényebbek lettünk: eltávozott a lokálpatrióta fogorvos
fogát. Nem érdekelte a büntetési fenyegetettség sem, mert
az embertelenség elkövetését
parancsra, utasításra sem tudta
felvállalni.
Gondban volt, amikor az email címét kértem, hogy megjelenés elõtt le tudjuk egyeztetni a kéziratot. Bevallotta, a
technika fejlõdésével nem tartott lépést, ezért az internetezést a feleségére bízta, aki
egyben az asszisztense is volt.
Kiemelten szerette volna kezelni az iskolafogászatot, mert
gyermekkorban lehet megmenteni a legtöbb fogat. Nosztalgiázott a múlton, amikor
még az osztályfõnökök elkísérték tanulóikat az iskola fogorvosához, aki betömte a lyukas
fogat, vagy éppen kezelésre
rendelte be a gyermeket. Aztán
voltak fogkrémgyártó cégek,
akik egy-egy továbbképzésen
fogápolási ajándékcsomagot
osztottak a fogorvosoknak,
ezek tartalmát õ az utolsó darabig szétosztotta a tanulók
között. Ettõl a ponttól aztán
megfogalmazta a kritikáját is,
mert bár nem kívánta vissza a
múltat, de az ésszerû, jó dolgokat érdemes lett volna megtartani.
A kor velejárója volt a vállalkozóvá válás, így tíz évvel ezelõtt önállósította magát, és
megalapította a Fogkovács Betéti Társaságot. Új mûszereket,
gépeket vásárolt, az értékes kezelõegységet öt évig törlesztette. Úgy számolt, nem elég kifizetni az árát, mert igazán akkor rentábilis, ha a használata
során nyereséget termel vele.
Utólag kiderült, minderre már
nem volt lehetõség, mert a
sors közbeszólt.

A szomorú hír futótûzként terjedt Sajószentpéteren.
Hatvankét éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség
után elhunyt dr. Kovács István fogszakorvos, városunk
díszpolgára. Pedig a Krónika novemberi számában még
terveirõl beszélt. Sajnos az elképzeléseit már nem tudja
valóra váltani.

Dr. Kovács István
1947 - 2009
A kitüntetések átadása után
egy városi lapnak kötelezõ feladata, hogy bemutassa az elismerésben részesült polgárt.
Fõszerkesztõmtõl megkaptam
a feladatot, majd elkezdtem a
szervezõmunkát. A riportalany
a telefonos egyeztetésnél éreztette, hogy nem igazán kedveli
a nyilvánosságot, a sajtószerepléstõl meg szinte elzárkózott. Amikor névrokonként bemutatkoztam, kicsit oldódott,
aztán nagy nehezen sikerült rábeszélnem: meséljen magáról,
a munkájáról, az életérõl és a
terveirõl. Aztán találtunk egy
megfelelõ idõpontot a találkozásra.
A rendelés elõtt fél órával

már tucatnyian várakoztak kezelésre és foghúzásra, ezért
mindjárt az elején azt kérte: ne
várakoztassuk sokáig a betegeit, mert a fogfájás nagyon kellemetlen. Tudtam, hogy rövidre akarja fogni a dolgot, és különben is: mit kérdezhetne tõle egy idegen, akivel korábban
soha nem találkozott? Aztán
egymást követték a kérdéseim,
miközben belemerültünk a
politikába, egyetértettünk a
társadalmi visszásságok kérdésében, és szinte ugyanazt a
megoldást javasoltuk a bajok
megoldására. Közben a zárkózott ember fokozatosan kinyílt, és már olyan dolgokat is
elmondott, amelyek nem igazán tartoznak a nyilvánosságra. Örömmel nosztalgiázott a
Sajószentpéteren eltöltött évtizedekrõl, és kifejtette: neki ez
a vidék a világon a legszebb, és
eszébe sem jutna, hogy bárhová elköltözzön. Érezte betegei
szeretetét, szerényen fogadta
az elismeréseket, és áthágta a
törvényeket. Nem tudta ugyanis emberileg elfogadni azt a
rendelkezést, amellyel a teljesítmény-volumenkorlát bevezetése után leszabályozták a
munkáját. Pár évvel ezelõtt
még naponta 50-60 beteget is
ellátott, most viszont már csak
15 ember kezelését végezhette
el. Úgy érezte, ellenkezik a
gyógyításra tett esküjével, ha a
teljesítményhatár elérése után
nem húzza ki valakinek a fájós
1

Kovács doktor úr többször
emlegette édesanyját, büszkén
beszélt három felnõtt, diplomás gyermekérõl és hat unokájáról. Fáradtságát a sok
munkának tudta be, hiszen
1971-tõl dolgozott, és mindig
kevés volt a fogorvos Sajószentpéteren. 2008. novemberében 5200 beteg tartozott a
körzetéhez, és ennyi ember
gyógyítása egész embert kívánt. Márpedig õ nyugdíjasként látta el ezt a feladatot.
Kiderült az újságíróval szembeni bizalmatlanságának oka,
beszélt az esztétikai hiányosságáról is, ami születésétõl elkísérte, ám az igazi betegségérõl
hallgatott. Talán egy következõ
találkozásra tartogatta titkát,
talán igyekezett magába zárni,
ez már soha nem derül ki. Városunk lokálpatriótája, földrajzi tájegységünk igazi szerelmese, Kovács doktor úr, örökre
itthagyott bennünket.
Kovács István

Egy megszeppent
kisfiú története
A naptár 1975-öt mutatott,
amikor Sajószentpéter lakossága egy háromtagú családdal
gyarapodott. Egy közeli kis falucskából, Kondóról érkeztek
a betelepülõk: apa, anya és egy
akkor 8 éves kisfiú. A szülõk
mindketten a Tiszántúli Talajjavító és Talajvédelmi Vállalatnál dolgoztak, a gyerkõc pedig
szeptembertõl az akkori 1. Számú (ma Kossuth) Általános Iskolában kezdte meg 3. osztályos tanulmányait.
(folytatás a 2. oldalon)
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2009. JANUÁR
Talán két hét sem telt el az új
és meglehetõsen szokatlan
környezetben, amikor az osztályfõnök (Ruszkay Józsefné)
furcsa kéréssel állt elõ. Azt
mondta, hogy másnap reggel
senki ne felejtsen el otthon fogat mosni, mert az osztály iskolafogászatra megy. A bátortalan, kicsit visszahúzódó falusi
gyerek számára (aki életében
azelõtt még fogorvost sem látott) mindez olyan volt, mintha azt kérték volna tõle, hogy
holnap egyedül menjen fel a
holdra. A szülei látták rajta,
hogy nagyon izgul, éppen
ezért próbáltak lelket önteni
belé, s azzal nyugtatgatták,
hogy semmiség az egész, hiszen a doktor bácsi egyszerû
szemrevételezéssel megvizsgálja a fogait, s már ugorhat is
ki az "ûrhajós" székbõl. Mit

nem adott volna érte, ha akkor
megáll az idõ, és sosem jön el
a másnap délelõtt. Természetesen eljött, sõt az a pillanat is elérkezett, amikor a névsor szerint rákerült a sor. Remegõ lábakkal lépett be a fogorvosi
rendelõbe, s a látvány, no meg
a kiszûrõdõ furcsa hanghatások csak fokozták félelmét. Dr.
Kovács István (rutinos iskolafogász lévén) azonnal észrevette, hogy újdonsült páciense bizony híján van a bátorságnak, s
itt valamit tennie kell!
– Mi újság, kislegény? – kérdezte mosolyogva. – Fájnak-e a
fogaid?
– Nem, nem. Nekem nem. –
ismételgette folyamatosan a
megszeppent kisfiú.
– No, azért nyisd ki a szád,
hadd nézzem meg...minden
rendben van-e.

A gyermek ajkai is reszkettek
a félelemtõl, de azért nagyra
nyitotta a száját, hogy a doktor
bácsi megállapíthassa, ha valami tényleg nincs rendjén.
Hát, nem volt. Több szuvas
fogat is talált az orvos, de nem
esett neki azonnal a fúróval.
Barátságosan megsimogatta a
kislegény fejét, s azt mondta:
"Egy-két apró problémát találtam, de ne ijedj meg! Kapsz
egy kezelési lapot, s édesanyáddal vagy édesapáddal
gyere vissza holnap, akkor
meggyógyítjuk a beteg fogaidat, de úgy, hogy ígérem, egy
cseppet sem fog fájni."
Másnap már több bátorsággal, no meg anyukával felvértezve érkezett a kisfiú a fogorvosi rendelõbe. Folyton az járt
az eszében, hogy a doktor bácsi
azt ígérte, nem fog fájni. És va-

lóban nem fájt! Egy szûk fél óra
elteltével úgy szállt ki a tegnap
még reszketõ (most már városi)
gyerek a fogorvosi székbõl,
hogy mosolyogva köszönte
meg a fogmentõ kezelést. És
hogy mi ebbõl a tanulság? Csupán csak annyi, hogy Kovács
doktor úr egy 8 éves gyereket is
emberszámba vett, így orvos és
betege közt létrejött az oly sokszor emlegetett feltétlen bizalom. Talán e történet olvasása
közben arra is rájött a kedves
Olvasó, hogy a megszeppent
kisfiú maga e sorok írója volt,
aki ugyan idõközben felnõtt, de
soha nem felejtette el élete elsõ
fogorvosát, mint ahogyan a
sajószentpéteriek többsége is
örökké emlékezni fog az emberségbõl és hivatásból ötösre
vizsgázó Kovács doktorra.
Sulyok Barnabás

A megújulás küszöbén
Tisztelt Olvasóink!
Sajószentpéter város közéleti lapja, a Szentpéteri Krónika
(2009-ben) immár a második
évfolyamába lépett. Noha a
2008-as év nem volt teljes, hiszen 10 lapszám jelent meg az
elmúlt esztendõben, a kiadó
mégis úgy értékeli, hogy egyfajta számvetést kell készíteni a

Román Péterné
magunk mögött hagyott idõszakról. Önöktõl (olvasóinktól) tudjuk, hogy hasznosnak
és informatívnak ítélik lapunkat, azt pedig, hogy az információkat - a város képviselõ-

testületének hathatós támogatásával - ingyenesen tudjuk eljuttatni a település valamennyi
lakásába, szinte kivétel nélkül
mindenki örömmel fogadta.
Nem lehetünk azonban elégedettek, nem dõlhetünk hátra
egy kényelmes karosszékben,
hiszen, mint az élet oly sok területén, itt is a folytonos fejlõdés, megújulás biztosíthatja a
lap elfogadottságát, olvasottságát. Mit jelent ez a gyakorlatban? Elsõ lépésként újra kell
gondolnunk az újság szerkezeti és tartalmi kérdéseit. Újra
kell értékelni a lap szerkesztésével kapcsolatos eddig kialakult munkastílust, munkamegosztást is. A szerkesztõi munka
hatékonyabbá tétele érdekében, a korábbi gyakorlattól eltérõen, egy kis létszámú szerkesztõséget kívánunk létrehozni. Ennek megfelelõen két, városunkban jól ismert pedagógust vonunk be a szerkesztõi,
újságírói feladatkörbe. Román
Péterné a Móra Ferenc Tagiskola, Vesterné Orbán Szilvia
pedig a Pécsi Sándor Tagiskola
dolgozója. Korábban már
mindketten belekóstoltak a
tollforgatás rejtelmeibe, ezért
is esett rájuk a választás. Ráadásul olyan közegben mozognak, ahol esetenként nem csu-

pán a gyerekekkel, hanem a
szülõkkel is szót válthatnak, információt cserélhetnek. Mindez azért fontos számunkra,
mert terveink szerint olyan témákat is szeretnénk feldogozni a Szentpéteri Krónika hasábjain, amelyek valamiért az
Önök számára fontosak, érdekesek, esetleg követendõ mintául szolgálnak. Azzal a kérés-

fonon (20/230-1020), akár
elektronikus levél formájában
(szentpeterikronika@citromail.hu, sajotv@parisat.hu),
akár postai úton (Sajó TV Kht,
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér
4.) juttatják el észrevételeiket,
javaslataikat, munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésükre. Ezen újfajta együttmûködés reményében kíván
Önöknek 2009-ben is jó szórakozást a Szentpéteri Krónikához a kiadó igazgatója.
Sulyok Barnabás

Vesterné Orbán Szilvia
sel fordulunk Olvasóinkhoz,
hogy jelezzék nekünk, ha
olyan esetrõl, problémáról
szereznek tudomást, amely véleményük szerint közérdeklõdésre tarthat számot. Akár tele2

Gyors!
Olcsó!
Hatékony!
Hirdessen a SajóTV
képújságjában!
e-mail: sajotv@parisat.hu
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II. évf. 1. szám

Amikor a tél az úr
Beszélgetés Aleva Mihálynéval, a Területi Szociális Központ vezetõjével
ós eljárástól az ellátásba vételkor. Ha pedig a szükség úgy
hozza, kórházba tudjuk irányítani azt, akinek az egészségi állapota ezt indokolja, illetve
amennyiben beleegyezik, és
igénye van rá, krízisszállón történõ elhelyezést is tudunk
ajánlani. Itt kívánom megjegyezni, hogy eddig egyik rászoruló sem élt ezzel a lehetõséggel.
- Milyen intézkedésekkel
segítik a rászorulókat?
- Mivel a meteorológia még
elég hosszú távon hideg idõt
jósol, ezért azt tervezzük, hogy
január 17-én (szombaton) is
nyitva lesz az Idõsek Klubja, illetve mindaddig, amíg az idõjárás ezt indokolja. Azoknak az
idõs embereknek, akik igénylik, meleg ebédet biztosítunk
ugyanúgy, mint a hét többi
napján. Szerdai nappal (január
14-étõl) a Zalka Máté út 1.
szám alatt (a volt élelmiszerbolt helyén) "melegedõ" helyiséget biztosít az Önkormányzat azoknak a személyeknek,
akik hajlék nélkül maradtak.
Természetesen korlátozott keretek között, nagyjából 10 fõ
részére. Január 15-én a Területi Szociális Központ 3 dolgozója a polgárõrség két tagjával,
valamint a mezõõrrel végigjárták a "hegyen" élõket. Elsõsorban azokat az egyedül élõket

Az idei tél rendkívül megdolgoztatja a hõmérõ higanyszálát, amely nem egyszer - 20 C0 körüli hõmérsékletig süllyed. Azt, hogy ilyen zord napokat hozott az évszak, nem egyedül a mérõeszköz jelzi, hanem az a sok
emberi áldozat is, amit a nagy hideg országszerte követelt.
Szomorú tény, hogy manapság sajnos egyre több háztartásban kényszerülnek nélkülözni a családok a kellemes
meleget, a fûtött helyiségeket.
Spórolásra késztetik az embereket a megélhetési nehézségeik, és egyre többször találkozunk olyan esettel is, amikor
semmilyen energiaforrás nem
áll rendelkezésre ahhoz, hogy
a hideg idõszak könnyebben,
vagy egyáltalán átvészelhetõ legyen. Még ettõl is veszélyeztetettebb helyzetben vannak
azok a fedél nélkül maradt embertársaink, akik az utcán, hajléktalanként kénytelenek túlélni a fogcsikorgató mínuszokat.
Sajnos, országszerte közülük
váltak a legtöbben áldozatokká. Arra azonban, amikor valaki a saját otthonában leli halálát a marcangoló hideg miatt,
nagyon nehéz szavakat találni.
Sajószentpéteren most elõször
történt meg, hogy egy férfi saját házának udvarán veszítette
életét.
Aleva Mihálynét, a Területi
Szociális Központ vezetõjét
kérdeztem az üggyel kapcsolatban.
- Milyen információi vannak arról, hogy városunk
egy polgára a nagy hideg
áldozata lett?
- Egészen frissek és pontosak az információim. Január
10-én (szombaton), amikor
vélhetõen éjszaka bekövetkezett a tragédia, munkaszüneti
nap lett volna az intézményünkben is, de a nagy hidegre való tekintettel rendes mûszak szerint dolgoztunk. Az illetõ férfi ellátásban volt nálunk, akit mindennap autóval
szállítottunk az Idõsek Klubjába, majd délután a lakásába
vissza. Így történt volna ezen a
napon is. Elõzõ délután a gon-

dozott lakásában a gondozónõ
befûtött, így nem lett volna
törvényszerû, hogy a haláleset
megtörténjen. Az elhalálozott
saját döntése miatt történt
meg a tragédia.

Aleva Mihályné

próbálták meg felderíteni, akik
a legnagyobb veszélyben lehetnek. Figyelembe véve a meglévõ lehetõségeket, segítséget
ajánlottak nekik. Rövid idõn
belül kiderül, hogy mennyien
élnek majd a felkínált lehetõséggel.
- Hová jelenthetik be a lakosok észrevételeiket, ha
azt tapasztalják, hogy valakit ilyen jellegû veszély fenyeget?
- Polgármester úr felhívást
intézett a lakossághoz, amely a
Sajó TV-ben olvasható. Munkanapokon a Területi Szociális
Központnak, valamint a Családsegítõ Szolgálatnak, munkaidõn túl pedig a rendõrségnek kell jelezni, ha krízishelyzetet tapasztal valaki.
Meggyõzõdésem, hogy a Területi Szociális Központ megelõzõ, támogató tevékenysége
nagy segítséget jelent városunk rászoruló polgárainak.
Ezért, ha mi, lakosok jobban
odafigyelünk egymásra, és felismerjük, hogy hol van szükség torokszorító helyzetek sürgetõ orvosolására, ne legyünk
közömbösek! Annak tudatában cselekedjünk, hogy van
megoldás, hiszen a megfelelõ
törõdés és gondoskodás megszervezhetõ.

- Mit tudnak tenni annak
érdekében, hogy megelõzzék az ilyen és ehhez hasonló tragédiákat?
- Amennyiben jelzés érkezik
hozzánk, hogy valaki nem tudja magát ellátni, illetve lakhatási gondokkal küzd, több lehetõség is van. Nem mérlegeljük,
Vesterné Orbán Szilvia
hogy valaki önhibájából vagy
önhibáján
kívül került
az
adott
helyzetbe. A
gyors segítségnyújtás
adott esetben életet
menthet, és
ettõl fontosabb szempont nem
lehet. A hidegre való
tekintettel
eltekintünk
a kötelezõ
és hosszadalmas adminisztráciA Zalka Máté úti "melegedõ" krízishelyzetben életeket menthet
3
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2009. JANUÁR

Mit üzen a múlt?
Könyvbemutató a Lévay József Városi Könyvtárban
kotók meséltek a könyv létrejöttének körülményeirõl, a közös munkáról, és válaszoltak a
résztvevõk szép számmal felmerülõ kérdéseire. Rengeteg
érdekes információ került a jelenlévõk birtokába, többek között megtudhattuk, hogy ez az
ország talán legteljesebb ilyen
jellegû gyûjteménye. (Ezen kívül fény derült egy apró, ám
annál örvendetesebb titokra.
Szûcs Tamás elárulta, hogy készül a következõ kiadvány is,

Egy város életében nagy jelentõsége van annak, hogy
legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefoglalásra kerül nyomon követhetõ múltja, fejlõdése, az
itt élt és élõ emberek élete, munkássága, kezeik alkotó,
esetleg romboló nyoma a városképen.
Egészen a közelmúltig hiányát látta Sajószentpéter egy
ilyen kiadványnak. E hiány felszámolására dr. Tóth Péter
egyetemi docens "Válogatott
források Sajószentpéter történetéhez" címmel megjelent három kötetes könyv elsõ kötetének megszületése volt a kezdõ
lépés. A következõ állomást
egy kissé rendhagyó, ám annál
különlegesebb kiadvány képviseli, melynek célja, hogy régi
képeslapokon keresztül tárja
Sajószentpéter történetét a
nyilvánosság elé. Az Üdvözlet
Sajó-Szent-Péterrõl címet viselõ mû létrejöttéért egyrészt Dr.
Tóth Pétert, másrészt Szûcs Tamás történész-muzeológust illeti köszönet, aki a több mint
30 éves fáradhatatlan gyûjtõés kutatómunka eredményét
bocsátotta a kiadvány rendelkezésére.
A könyv bemutatójára - mely
közönségtalálkozó is volt - a
Lévay József Városi Könyvtárban került sor, 2008 decemberében. A rendezvényt dr. Faragó Péter, városunk polgármestere nyitotta meg, aki egyben a
Sült gesztenye, puncs, sült
krumpli és forralt bor nélkül
egy igazi karácsonyi vásár, német nyelvterületen, elképzelhetetlen. No, és a hangulat, a
varázs, amely turisták ezreit
vonzza advent idején a német
nagyvárosokba! Egy történet
elovasása után, amely szintén a
karácsonyi vásárban játszódik,
határoztam el, hogy hacsak egy
napra is, de nekem is át kell élnem ezt a varázst. Szerencsére
hamarosan társakra akadtam,
akik szintén szerettek volna e
varázs részesei lenni. Hozzánk
legközelebb a híres bécsi
Weihnachtsmarkt található,
ezért ide szerveztem kirándulást. A program két részbõl állt:

kiadvány felelõs kiadója. Beszédében elmondta, milyen
nagyra értékeli a szerzõpáros
munkáját, és mennyire megtisztelõ számára, hogy egy
ilyen nagy jelentõségû mûvet,
ami a város múltjáról és történelmérõl szól, immár másod-

zébe ezt az albumot. A múlt
felidézése, az elmúlt korokba
való visszatekintés mindig
nosztalgikus élményekkel örvendezteti meg az embert.
Gyakran csodálkozunk rá egyegy - az idõ által megfakult fényképre: ez ilyen volt?
Ami a múltból megmaradt az
utókornak, a fényképezõgépek
által kimerevített jelen, életképek egy magyarországi kisváros utcáin; bemutatása az itt
élõ emberek hétköznapjaiból
elkapott pillanatoknak. Látjuk,
hogyan rakódnak egymásra az
évtizedek, évszázadok, miként
él együtt a múlt és a jelen.
Csodálatos érzés belelapozni ebbe a könyvbe, és hagyni,
hogy magával ragadjon, kikapcsoljon, hogy átélhessük a
múltunkat, belebújni az akkor
élt emberek bõrébe, hogy tudással gazdagodva léphessünk
újra vissza a saját életünkbe.
Sose feledd, bármi után kutatsz is az életben, egy megfelelõ könyvben biztosan megleled!
Varga Pál

Dr. Tóth Péter a könyv keletkezésének körülményeirõl beszélt
szor áll módjában bemutatni.
Beszéde végén minden sajószentpéteri polgár és saját köszönetét fejezte ki a szerzõknek. A könyvbemutatón az al-

amely témáját tekintve a
Sajószentpéteren és környékén fellelt paleolit eszközöket
mutatja be.) Bizonyára mindenki érdeklõdéssel veszi ke-

Advent Bécsben
délelõtt séta a Rathaus elõtti
karácsonyi forgatagban, délután a híres Schönbrunni kastély megtekintése. Nagyon sokan jelentkeztek a kirándulásra tanulók, szülõk és kollégák.
A tanulókkal már német csúcsszakkörön megismerkedtünk
Bécs nevezetsségeivel, de leginkább a karácsonyi vásár helyszínéül szolgáló Városházával,
no, és természetesen a
Schönbrunni kastéllyal. Az
internet segítségével megtanultunk Bécsben tájékozódni
is, amire késõbb nagy szükségünk volt, mert a busz nem tu-

dott minket bevinni a belvárosba, s így metróval kellett utaznunk. A vásár egy hatalmas
parkban helyezkedik el, több
bejárata is van. Mi a Holle anyó
kapun léptünk be. A hatalmas
forgatagban több helyen láttunk mesefigurákat, amelyek a
kicsik szórakoztatására készültek, s ha elfáradtak, felültek a
Mesevonatra, amellyel körbe
lehet járni a vásár területét. A
parkban több mint száz pavilont állítottak fel, ahol fõleg
mézeskalácsot, fából és üvegbõl készült díszeket, könyveket, jétékokat és illatszereket
4

(A könyv megvásárolható a
Lévay József Könyvtárban, valamint a Polgármesteri Hivatalban, Orehovszki Krisztina
vagyongazdánál.)
lehetett kapni. De a varázst
mégis a levegõben terjengõ
forralt bor és sült krumpli illata nyújtotta. Másik programunk még inkább ámulatba ejtette a csoport tagjait. A
Schönbrunni kastélyban tett
séta, az ott látottak és hallottak
alapján mindenki el tudta képzelni, milyen pompában és kényelemben éltek régen a Habsburg császárok. Sajnos a kastély mögötti gyönyörû parkot
már nem láthattuk, mert idõközben besötétedett, de a kastély elõtti téren lévõ karácsonyi vásárban még szétnéztünk,
és persze csodáltuk az esti fényeiben pompázó kastélyt.
Ro m á n n é
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Mûvészeti állomás
azok a képzõ- és fotómûvészek, akiknek az alkotásai most
a sajószentpéteri MSK-ban láthatók. Sajószentpétert Balla
Aranka, dr. Dányi Tamás, Gólya
Zoltán, valamint Rémiás András képviselte a lengyelországi
alkotótáborban. A képek és fotók témája egészen meglepõ,
mert Kobiór és környéke festõi
szépségû, de ezzel ellentétben
csak néhány kép készült magáról a tájról. A legtöbb alkotáson üres, kihalt épületek, elhagyottan álló vagonok és rozsdás sínek láthatók. Az egyik alkotó mesélte el, hogy a tavaly
õsszel megrendezett alkotótábornak meghatározott témája
volt. A testvérvárosok egy Uniós pályázat segítségével csatlakoztak ahhoz a figyelemfelkeltõ kampányhoz, melynek célja,
hogy ráébressze az embereket
arra, mennyire elhanyagolták a
vasúti közdelekést, még egy

A megnyitót követõen kötetlen beszélgetéssel folytatódott
a délután
Utolsó állomására érkezett
az a vándorkiállítás, amely még
2008. októberében indult el
Kobiórból, majd Sternberk és
Dobsina érintésével 2009. január
15-én
megérkezett
Sajószentpéterre. Már a kiállí-

tás címe is rendhagyó, mint
ahogyan a fotók és képek témája is.
Bizonyára többen olvastak
arról, hogy szeptemberben
egy izgalmas, ötnapos mûvészeti találkozón vettek részt

TÁJÉKOZTATÁS

olyan fontos fõvonal mentén
is, mint a Bécset Krakkóval
összekötõ szakasz, amely mentén Kobiór is fekszik. Az alkotóknak a környéken több kihalt, elhagyottan álló peront
és állomásépületet mutattak
be. Akik ezt a témát választották, hûen tükrözték képeiken
a valóságot: üres, pusztulásra
ítélt épületek, amelyek a 60-as,
70-es éveket idézik. A fotókon
rozsdás sínek, amelyek már
nem visznek sehová, és elhagyott vasúti vagonok, amelyek
valaha fontos részesei voltak az
ipari szállításnak.
Néhány mûvész azonban
más témát választott, s a
Kobiórt övezõ festõi tájat örökítette meg képein. A történelmi utazásnak is beillõ tárlat
2009. január 30-áig tekintehtõ
meg az MSK galériájában.
Román Péterné

az óvodáztatási támogatásról

TÁJÉKOZTATÁS

2009. január 01. napjától a családok támogatásának egy új formája kerül
bevezetésre az úgynevezett óvodáztatási támogatással.

az állandó vagy ideiglenes jelleggel iparûzési
tevékenységet folytató vállalkozók számára

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei:
• Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
az erre való jogosultság a tárgyév május 15., illetve november 15.
napján fennáll.
• Három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába.
• Gyermeke rendszeresen jár óvodába, a nyitvatartási napokon legalább
6 órát az óvodában tartózkodik. Az errõl szóló igazolást az óvoda állítja
ki a jogszabályban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén.
Az óvodáztatási támogatás folyósítása:
• A tárgyév június, valamint december hónapjában történik, pénzbeni támogatásként attól függõen, hogy a gyermek óvodai beíratása mikor történt,
és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta mennyi idõ telt el.
Az óvodáztatási támogatás összege:
• Azoknak, akik három-, illetve négyéves gyermeküket 2009. január
01. napja elõtt már beíratták az óvodába elsõ alkalommal 2009. június hónapban 10.000.-Ft-ot kell folyósítani.
• Azoknak, akik három-, illetve négyéves gyermeküket 2009. január
01. napját követõen íratták be az óvodába elsõ alkalommal 2009. június hónapban 20.000.-Ft-ot kell folyósítani.
• A második és további alkalommal 10.000.-Ft a támogatás összege
gyermekenként.
Az óvodáztatási támogatás igénylése:
• A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályán az erre rendszeresített nyomtatvánnyal történik.
• Egyidejûleg nyilatkozni kell arról (ha mindkét szülõ gyakorolja a
szülõi felügyeleti jogot, mindkét szülõnek külön-külön kell nyilatkoznia), hogy gyermeke 3 éves koráig legfeljebb az általános iskola
8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál 2009. január 01. napjától új programcsomag került bevezetésre. Ez a vállalkozók számára
lehetõséget nyújt arra, hogy helyi iparûzési adóbevallásukat
interneten, elektronikusan is kitölthessék, ezzel egyidejûleg
plusz szolgáltatásokat is biztosítva számukra.

A programcsomag használatának elõnyei:
• Minden ügyfél számára elérhetõ.
• Kitöltéséhez csak az ingyenes Pdf megtekintõ programra
(Adobe Reader 7.0 vagy annál újabb verzióra) van szükség az ügyfél gépén.
• A bevallás elkészítése egyszerûbb és hibamentesebb,
mivel csak az elõre definiált mezõkbe lehet írni.
• A kitöltést követõen lehetõség van a kitöltött adatok
ellenõrzésére, a hiányos vagy hibás kitöltést a program
figyelmeztetõ ablakban jelzi.
• A nyomtatvány bármikor elmenthetõ, így a kitöltés bármikor megszakítható és folytatható.
• Helyesen kitöltött nyomtatvány esetén elkészül az adatokat tartalmazó, kétdimenziós vonalkód, majd kinyomtatható a kitöltött és ellenõrzött bevallás.
• A kinyomtatott, vonalkóddal ellátott bevallást lehet ezt
követõen az Adócsoporthoz benyújtani.

A kérelmet elsõ esetben 2009. május 01. napjától 2009. május 20.
napjáig kell benyújtani.
FONTOS, hogy a kérelmezõ valamennyi jogszabályi feltételnek
megfeleljen!
Polgármesteri Hivatal

Adócsoport
5
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Életút

2009. JANUÁR

Curriculum vitae IV. rész
Kellõ fertõtlenítés és vizsgálat után, amerikai katonai
kísérettel, 1946. október 8-án
útnak indítottak bennünket
marhavagonokban Magyarország felé. Én lettem a vonat
lengyel és orosz tolmácsa. Ágfalvánál értünk magyar földre, ekkor egyéves Éva lányunknak kínzó hasmenése
kezdõdött pont ott, ahol sem
víz, sem mosdási lehetõség
szóba sem jöhetett. Ágfalváról
tovább vittek minket a kaposvári vasútállomásra, és egy bizottság újra átvizsgált bennünket, fõleg kincstári holmit kerestek, ami takaróból és lepedõbõl állt. Én hamar ki is készítettem ezt, így gyorsan átestünk a vizsgálaton, ám a
többi katonacimborától mindent elvettek, még azt is, ami
nem volt kincstári holmi.
Ezután el kellett mennünk a
katonai igazoló bizottsághoz,
ahol a legalacsonyabb rangú
tisztekkel kezdték az eljárást.
Az itthoni honvédség parancsnoka – egy tiszthelyettes –,
összegyûjtött minket, és utasításba adta, hogy a legmagasabb rangú tiszttársunk, Jány
Gusztáv vezérezredes köré
gyülekezzünk, s ott várjuk,
míg szólítanak. Ekkor találkoztam másodszor a második
világháború
oroszországi
frontja volt katonai parancsnokával. Elõször 1940-ben láttam, elsõ katonai szolgálatom
alatt, épp egy lövészárokban
lapultam, mikor Jány átugrott
felettem tiszttársait szólítgat-

va, ezért most felismertem. Elbeszélgettünk vele az igazolásra várakozván, s õ azt mondta,
semmi értelme ilyen vizsgálódásnak, mert nincs ennek az
országnak olyan szûrõje, amin
õ fenn ne akadna, mint háborús bûnös. Én, mint alacsonyrangú tiszt, hamarosan elmehettem, õ azonban ottmaradt.
Itthon tartózkodtunk már, mikor az újságban olvastam,
hogy "Jány ezredes hazaszökött bújtogatni" s – amint saját maga megjósolta –, halálra ítélték és nemsokára fõbelõtték. Érdekes, hogy utunkon
– bár Jány egész idõ alatt velünk volt a vonaton –, nem keresték, nem is õrizték.

gyok hajlandó szlováknak vallani magam, s nem akarok
Csehszlovákiában élni, csak
szombatig maradhatok Somorján, egyébként menjek
vissza Budapestre és kérjek az
ottani csehszlovák követségen
tartózkodási engedélyt.
Magyarországon nem volt
otthonunk, s mivel már nõs
voltam, Miskolcra mentünk a
feleségem szüleihez, és addig
laktunk ott – bár nagyon szûkösen voltunk –, míg el nem
tudtam helyezkedni. Nagyon
nehéz volt akkoriban elhelyezkedni. Kezdetben gyalog, késõbb apósom egyik szomszédjától kölcsön kapott kerékpárral jártam állás után. Bementem az orvos szakszervezetbe
és ott is kértem állást, de közölte velem egy dr Davidovics
nevû kolléga, hogy én vagyok
a 78. állást keresõ orvos. Ne is
menjek oda többet, keressek
magam ismeretség révén valamit. Próbálkoztam gyalog
Szikszón. Eredmény nélkül.
Kibicikliztem Sajószentpéterre, és ott sikerült: 1946. november 10-én már kinevezett
orvosként dolgoztam. Két orvosa volt a községnek akkoriban, de egyikük a háború alatt
a nyilas párt tagja volt, ezért
nyugdíjazták. Megérkeztemkor elsõként Nádler Viktorral,
a helyi patika vezetõjével ismerkedtem meg. A patika házának falára ki volt írva nagybetûkkel, hogy. "Pusztuljanak
a belsõ bitangok" No, a felirat
már elõrevetítette, hogy mi is
van itthon most. Ez a hangulat aztán nagyon sokáig végigkísérte életünk minden pillanatát, és félelmetesen meghatározta további életünket.

Mikor Nyugatról hazajöttem, megpróbáltam átmenni
az akkori Csehszlovákiába.
Miskolcról, eljutottam Tejfaluszigetre, ahonnan édesapám
Teréz nõvérének férje átevezett velem a Dunán, majd kitett a Somorjához közeli parton, hogy szüleimet meglátogathassam és az ottani viszonyokról tájékozódjam. A határõrök azonnal megállítottak
és közölték, jelentkeznem kell
az ottani csendõrségnél. Ez
egy szerdai napon történt,
két csendõr egy darabig faggatott, majd rájöttek, hogy nem
vagyok kém vagy valami titokzatos személyiség, így szombatig adtak szóbeli engedélyt,
hogy Somorjára mehessek. A
somorjai csendõrparancsnokságon egy pattogó alak közölte velem, hogy mivel nem va-

Nádler Viktor segítsége révén a helyi üveggyár igazgatója rendelési lehetõséget és
egy kis lakást is juttatott nekem, ami a mostani Kristály
étterem helyén volt, a Kossuth
utca 104.szám alatt. Itt két helyiség állt rendelkezésemre, a
nagyobbikat függönnyel kettéválasztottam, ezzel kész volt
a lakás és a rendelõ. A rendelést 1946. november 10-én

Aranylakodalom - 1994. december 26.
6

kezdtem meg feleségem segítségével, õ volt az asszisztensem, írnokom, mindenesem.
Reggel kezdtünk, délig dolgoztunk. Dr. Ernyey Gyula
kollégámnak volt még rendelése rajtam kívül akkoriban.
Sikerült egy használt kerékpárt vásárolnom, hogy a fekvõbetegeimet meglátogathassam. Késõbb, 1948-ban egy
gyöngyösi fiatalembertõl egy
igen régi, kopott Opel gyártmányú autót vettem 12.000
forintért törlesztésre. Tizenkét évi használat után adtam
el egy miskolci munkásõr parancsnoknak, immár tizennégyezer forintért.
Eleinte csak az orvoskollégákat ismertük, velük barátkoztunk, majd lassan-lassan
összeismerkedtünk a helyi lakosokkal. Mikor 1946 decemberében hirtelen meghalt tetanuszfertõzésben a másik OTIorvos, akit dr. Pleszky Jenõnek
hívtak, az õ körzete is hozzámkerült és így teljes foglalkoztatású orvos lettem. Az
elhunyt kolléga lakását – mely
a kõhídnál volt –, béreltem ki
Elek "nagyságos úréktól", s a
kolléga felszerelését, bútorát
is megvásároltam. Ezzel rendeztem be a rendelõmet. Késõbb, az ötvenes évek elején a
körzeti orvosi állás mellett –
az orvoshiány miatt –, a helyi
szülõotthont is én vezettem
idõnként. Majd a sajóbábonyi
és a kazincbarcikai vegyi gyárnak is én lettem az elsõ orvosa.
(folytatjuk)
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Dusnoki sváb múltat kutat a nyugdíjas tanárnõ
Portré: Csáki Károlyné
hiba, és rosszul ítélem meg a
helyzetet, de véleményem szerint túl gyors volt az oktatáspolitika átalakítása. Az új törvények mindent megengedtek a
gyereknek, miközben megnyirbálták a pedagógusok jogait. Nem vették figyelembe,
hogy a gyermeknek annyit kell
átadni, amennyit elbír, hiszen
ez a természet törvénye. Ha ezt
figyelmen kívül hagyják, abból
csak zagyvaság lesz. A lelkileg
gyengébb kollégák nem tudtak
megbirkózni az új helyzettel,
így csak az edzettebbek maradtak talpon. Összegezve kijelentem: ilyen liberális szabályozást nem lett volna szabad bevezetni a magyar oktatásban,
aminek negatív hatása már az
utóbbi évek nemzetközi eredményeiben is visszaköszön.
Óriási a tudásszint visszaesése,
amiért nem tudom a kollégáimat okolni.

Amikor a hátitáskájával elõször átlépte az iskola
kapuját, nem gondolhatta, hogy nyugdíjazásáig az
oktatási intézmény lesz a második otthona. Érettségi
után képesítés nélküli tanítóként azonnal a katedrára
állt, így tanulóból nyomban pedagógussá vált. Ennek
elõnyeit egész pályafutása során élvezte.
- Mennyire tartja magát
tõsgyökeres sajószentpéterinek?
- Édesanyám egy sváb családból származó dusnoki lány
volt, aki házassága révén került
Sajókazincra, ahol aztán megszülettem. Kazincbarcikán a
Központi Általános Iskolában
tanultam, azt követõen pedig
felvettek a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumba. Ott érettségiztem 1963-ban, majd azonnal munkába álltam. Hídvégardón kezdtem dolgozni képesítés nélküli tanítóként. Onnan Domaházára kerültem, és
bár csak egy évet töltöttem a
szép nyugat-bükki faluban,
mégis ez a rövid idõszak határozta meg további életemet.
Ott ismerkedtem meg ugyanis
a férjemmel, akivel azóta is
boldog házasságban élünk.
- A pedagógus házaspárok után mindig kapkodtak az iskolák. Sok ajánlatot kaptak?
- Jákfalván kezdtük az életünket, mert ott szolgálati lakást ígértek. A férjem helyben
tanított, én pedig Dövényben.
Ez az idõszak 1967-tõl 1976-ig
tartott, mindkét lányunk azokban az években született, és tanítói diplomát is 1972-ben vehettem át Debrecenben. Aztán
megtörtént a körzetesítés, minek következtében Ragályban
folytattuk
pályafutásunkat,
majd Sajószentpéterre hívtak
bennünket.
- Sokáig fontolgatták ezt
az ajánlatot?
- Nem igazán, hiszen mégiscsak egy nagyobb településrõl
volt szó, ahol több gyerekkel
kellett foglalkoznunk és nagyobb volt a kihívás. Így költöztünk át az itteni szolgálati
lakásba, és 1979-tõl tanítottunk a Lévay József Általános

Iskolában. Abban az évben végeztem Egerben a rajztanári
szakon, így a tanítói munkát
felváltotta a szaktanári. A 3-8.
osztályokban tanítottam rajzot
egészen nyugdíjba vonulásomig, sõt annál is tovább, mert
valójában 2005-ben fejeztem
be az iskolai munkát. Úgy érzem, elfogadtak a gyerekek, én
pedig az alapos didaktikai ismereteimet át tudtam nekik
adni. Utólagosan jónak tartom
alkalmazott módszereimet,
amit a megyei és országos tanulmányi versenyek eredményei is visszaigazoltak.
- Mostanában sokan menekülnek el a pedagógus
pályáról, még többeket elbocsátanak a racionalizálás jelszavával. Régebben
miért lehetett ennyire szeretni ezt a szakmát?
- A korábbi évtizedek társadalma szerette, megbecsülte a
pedagógust, és bár a fizetésünk soha nem volt magas, de
panaszkodni nem illett. Mi
még tudtunk örülni olyan - ma
már apróságnak számító - dolognak, hogy megrendeltünk
egy-egy könyvsorozatot, és azzal bõvült a házi könyvtárunk.
Ez a miliõ többségünkre olyan
hatással volt, hogy nem is
munkának tekintettük a tanítást. A nyári szünet közepe felé
már szinte hiányzott az iskola
illata, és alig vártam, hogy újra
a katedrára állhassak. Szerencsére mindezt a tanítványaim
is érezték, akik közül késõbb
sokan váltak ismert emberré.
Kocsmáros Gábor színész,
Molnár Edit olimpikon és Lakatos János ökölvívó bajnok
mellett számos ügyvéd, orvos,
mérnök tanult egykor a
Lévayban.
- Aztán mi változott meg?
- Lehet, hogy bennem van a

Csáki Károlyné
- Egy rajztanár elõbb-utóbb
kíváncsiságból is készít grafikákat, festményeket.
- Mindebbõl én sem maradtam ki, különösen a sokszorosító grafika áll hozzám közel.
Tagja vagyok a Zempléni Rajztanárok Alkotó Körének, de
korábban részt vettem a Paál
László, illetve az Izsó Miklós
mûvészeti csoportok munkájában is.
- Kisebbségi politikusként
is letette a névjegyét Sajószentpéteren. Mi késztette
erre a feladatra?
7

- Volt egy erõs sváb közösség
a múlt évszázad elsõ felében
Dusnokpusztán. Aztán jött a világháború, majd a málenkij robot, voltak kitelepítések, és
számtalan területen akadt példa
a népcsoport hátrányos megkülönböztetésére is. Sokan inkább
letagadták származásukat és elfelejtették múltjukat, félve a retorziótól. Mint sváb származású
értelmiségi úgy gondoltam,
részt vállalok a múlt kutatásában, ezért 2002-tõl a német kisebbségi önkormányzat elnöki
tisztét töltöm be. Képviselõtársaim segítségével kezd beérni a
munka gyümölcse, hiszen lassan felszínre kerülnek régi dolgok, és sikerül hitelt érdemlõen
igazolni korábbi eseményeket.
Dusnokon 2006-ban állítottunk
fel egy gránitkeresztet, amelyen
az elhurcolt emberek neve szerepel. Felélesztettük a hagyományokat is: évek óta szervezünk a gyerekeknek anyanyelvi
és népismereti tábort, német
nyelvtanárok segítségével. Folyamatosan követem a pályázati
lehetõségeket, és tartom a kapcsolatot a városi önkormányzat
vezetõivel. Szerencsére jó a kapcsolat a két szervezet között,
sok segítséget nyújtanak a munkánkhoz.
- Hogyan telnek egy nyugdíjas pedagógus házaspár
mindennapjai?
- A felsorolt tevékenységek
idõigényesek, szerencsére férjem - aki nyugdíjazásáig a Hunyadi iskola igazgatója volt mindenben segít. Ezen kívül
idõnként lányainkat is meglátogatjuk, õk Budapesten, illetve Székesfehérváron élnek családjukkal.
Amint arról a Szentpéteri
Krónika 2008. októberi számában is beszámoltunk, Csáki
Károlyné gazdag életútja nem
maradt rejtve a városban, hiszen a közelmúltban vehette át
Sajószentpéter Város Képviselõ-testületének Elismerõ Plakettjét.
Kovács István
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Megkérdeztük a testületi tagokat
Túl vagyunk az önkormányzati ciklus félidején. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból számvetésre invitálja városunk képviselõ-testületének tagjait. Mindannyiuknak ugyanazt a négy kérdést tesszük
fel, s a válaszokat változtatás nélkül adjuk közre. A lap korábbi számaiban az egyéni körzetek képviselõit
szólaltattuk meg, mostani számunktól kezdve a listás képviselõké a szó. Megszólalásuk sorrendjét az ábécé betûrendje határozza meg.
Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a
képviselõ-testület több
mint kétéves munkáját?

2. Mennyit tudott megvalósítani a kampány
során tett ígéreteibõl?

Budai Erzsébet
(FIDESZ-KDNP)

1. Egészen más volt az elmúlt két év
munkamódszere, mint a korábbi éveké.
Ez látszólag pozitív változás, hiszen kevesebb a hangos vita, udvariasabb a hangnem. Ez azonban abból is adódik, hogy
gyakorlatilag nincs mirõl vitatkozni. Minden elõre eldöntött, a leglényegesebb kérdésekben a képviselõk többsége nem szokott hozzászólni. Arra is volt példa, hogy a
másképp szavazó képviselõt a polgármester magyarázatra szólította fel, megsértve
ezzel a legalapvetõbb demokratikus és
képviselõi jogokat.
Azzal a törekvéssel egyetértek, hogy élhetõbb környezetet kell biztosítani a városban élõknek, ezért utak, járdák felújítására, játszóterek építésére, virágosításra
került sor. Aggodalomra ad okot azonban,
hogy a beruházásokra a város 1,1 milliárd
valuta alapú kötvényt bocsátott ki 23 év
futamidõvel, a visszafizetést pedig a következõ testületnek kell megkezdenie. Ez
hosszú idõre fogja behatárolni a mindenkori városvezetés mozgásterét. Látva a jelenlegi gazdasági és pénzpiaci folyamato-

3. Mit szeretne még ebben
a ciklusban elérni?

kat, a következmények nagyságrendje nehezen prognosztizálható.
A mûködési feladatellátás területén az
önkormányzatokat mélyen sújtó kormányzati politika következményeit a testület elsõsorban a közoktatás átszervezésével próbálta "kivédeni". A nagy áldozatokkal járó óvoda- és iskola-összevonások
(elbocsátások, osztálylétszám-növekedés,
áttanítások, gyakori változások a gyerekeket tanítók személyében) valós eredménynyel nem jártak, mert a mûködési hiány
növekedése továbbra sem lesz megállítható. Pedig a szociális otthon megyei önkormányzatnak történõ átadása is jelentõsen
csökkentette a kiadásokat.
2. A választópolgárok döntése alapján
városunkban a legtöbb mandátumot az
MSZP jelöltjei kapták, akik a többi bejutott szervezettel koalíciót kötöttek. Fideszlistáról bekerült képviselõként így ellenzékbe kerültem. Az én programom legfontosabb eleme az oktatás színvonalának
megõrzése és további fejlesztése volt,
mert mind a város, mind az egyes családok jövõjét a gyerekeink fogják meghatározni. Ebben korábban a többi szervezet
képviselõi is támogattak, hatalomra kerülve azonban a többiek megváltoztatták véleményüket. Az összevonások legdurvább
módját választották, és a döntés végrehajtását is hibák sorozata kísérte. Kiváló pedagógusokat veszített el a város és a szülõk bizalma is megrendült korábban szeretett iskoláikban. Miközben az összes iskola egy intézmény lett, ez nem az egyes
tagintézmények közötti színvonal-kiegyenlítést eredményezte, hanem egy iskolának a többi fölé emelését, márpedig
nem írathatja mindenki oda a gyerekét.
Külön fájdalmas számomra, hogy arról is
döntött a testület, hogy kifutó rendszerben megszünteti, bezárja a Hunyadi Úti
Óvodát és a Lévay József Tagiskolát.
3. Az eddig elmondottakból látható,
hogy a véleményem "pusztába kiáltott
szó", mégis kötelességem elmondani,
hogy legalább lássák az emberek, hogy
8

4. Milyen hosszú távú
elképzelései vannak a
város jövõjét illetõen?

van más út is. A legfontosabb talán az lenne, hogy a kibocsátott kötvény teljes öszszege ne kerüljön felhasználásra ebben a
ciklusban, hogy 2010-ben a következõ városvezetés ne teljes pénzügyi ellehetetlenülés állapotában vegye majd át a várost.
4. Mindezek után egy kicsit költõi a kérdés. Bármilyen elképzelés megvalósításához gyökeres változásra van szükség. Változásra elsõsorban az ország vezetésében.
Ha ezt nem látják be az emberek, az ország mellett a teljes önkormányzati rendszer csõdje is bekövetkezhet. Szinte operettbe illõ, ahogy a várost vezetõ polgármester, aki egyben kormánypárti országgyûlési képviselõ is, folyamatosan azt
kommunikálja, hogy minden a legnagyobb rendben van, óriási a fejlõdés. Ez
persze érthetõ, hiszen ellenkezõ esetben
magyarázatot kellene adnia arra, hogy miért szavazza meg a parlamentben az önkormányzatokat súlyosan sújtó törvényeket. Így aztán szinte szóba sem hozhatom,
hogy nem adja meg a kormányzat a kötelezõ feladataink ellátásához szükséges finanszírozást, mondván, hogy a testületben "ne politizáljunk".

Dudra József
(FIDESZ-KDNP)
1. Ez attól függ, melyik oldalról nézem:
települési képviselõként, a Városüzemeltetési Bizottság elnökeként vagy a Városgondnokság igazgatójaként. Ez utóbbi
helyrõl igen sikeres idõszak volt az eltelt
két év, hiszen elég csak a szomszédos ingatlan, vagy az új gépeink, eszközeink beszerzésére gondolni. A Képviselõ-testület
szinte minden kérésünket akceptálta ezzel
is biztosítva a zavartalan városüzemeltetés
feltételeit.
Könnyû, ugyanakkor mégis nehéz idõszak után vagyunk és elé nézünk. Könnyû
volt abban az értelemben, hogy rengeteg
lemaradással, megoldatlan feladattal
szembesültünk, aminek egyik nehézsége a
sorrendiség megállapítása, másik nehéz-
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II. évf. 1. szám

sége a szükséges források megtalálása
volt. A kényszerhelyzet és a bizonyítási
vágy együttesének eredõje a kötvénykibocsátás lett, aminek szükségességérõl
ugyan lehet vitatkozni, de városfejlesztési
oldalról értelmetlen. Ami pedig a testületi
munka eredményességét illeti, arról talán
a lakosokat kellene megkérdezni. Személyes véleményem az, hogy eredményes két
évet tudhatunk magunk mögött.
Azonban nem lennék igazságos, ha az
árnyoldalakról nem ejtenék szót. Ugyanaz
a testület, amelyik építkezett, bontott is.
Összevont intézményeket, elbocsátott
dolgozókat, vizionál(t) iskola- és óvodabezárás(oka)t. A fokozatosan csökkenõ
költségvetési támogatás, a pénzromlással
párosuló gazdasági recesszió miatt rendkívül nehéz önkormányzati évek elé nézünk. Az elmúlt két év sem volt sétagalopp, de az igazi testületi megmérettetés
csak most következik.
2. Sajátos helyzetben vagyok, hiszen
képviselõjelöltként a körzetemnek, polgármesterjelöltként pedig a városnak tettem ígéreteket. Elõvéve az akkori szórólapomat nyugodtan mondhatom, hogy
többségében "álltam a szavam". Befejeztük a városi szennyvízhálózat kiépítését
(ez leginkább az én körzetemet érintette),
elkezdtük és folytatjuk a játszótéri programunkat, a Kálvin téri városrehabilitációra

beadtuk a pályázatot, rendbetettük a temetõinket, és remélem, szemmel is érzékelhetõen, hozzáfogtunk egy rendezettebb városkép kialakításához - hogy csak a
legfontosabbakat említsem.
A Városgondnokság vezetõjeként nagy
nyomás alatt állok a lakosság részérõl, hiszen minden gondjukkal-bajukkal a munkatársaimhoz vagy végsõ esetben hozzám
fordulnak. Ilyenkor szembesülök azon
ígéretekkel is, amelyek - testületi döntés
hiányában - még nem teljesültek: ilyen a
városi piac kialakítása, vagy a törmeléklerakónk hiánya.
A szûkebb körzetemben elért eredményeket a választott képviselõnk már értékelte, én erre nem térnék ki. Azonban egy
"krónikus" feladatot - akár kudarcként is megemlítek: a szennyvíztelepi vasúti csapadékvíz-áteresz máig megoldatlan ügyét.
Több helyen szóvá tettem, és mindenhonnan ígéretet is kaptam az Alvég elsõ számú
gondjának rendbetételére, de mindezideig érdemi munka nem történt. A
kérdés már csak az, hogy minek kell ahhoz megtörténni, hogy ez az ügy végre
nyugvópontra jusson.
3. Az elõbb említett „alvégi-ügyet” mindenféleképpen. Megengedhetetlen, hogy
a fél város vízgyûjtõterületének egyetlen,
a Sajó felé tartó vasúti átereszét képtelenek vagyunk - az újkori történelmünk 18
éve alatt (!) - megoldani. Ezt a potenciális
veszélyhelyzetet nem tarthatjuk fenn az
ott élõkkel szemben. Azonban a Sajóig tartó áteresz csak akkor fogja funkcióját betölteni, ha az odavezetõ utcák (Iskolaszög,
Attila) csapadékvíz-elvezetõ rendszerét is
teljesen felújítjuk.
Én azt gondolom, hogy szûkebb területem "közügyei" nagyjából rendben vannak. Azért csak nagyjából, mert pl. az Alvégnek nincs játszótere, és a Turullal mint
zöldterülettel is valamit kezdeni kellene.
Az utak, járdák állapotát központilag kezeljük, ezért azok javítási szükségessége a
Mûszaki Osztály feladata. (A volt mozi
épület ill. az Árpád, a Hunyadi utcák rekonstrukcióját azért nem említem, mert
azok a Kálvin téri pályázat részét képezik.)
Ismertek azon testületi szándékok, amelyek egyrészrõl a városiasodás, másrészrõl a
szolgáltatási kultúra javítását hivatottak

szolgálni. Ezek - köztük a Kálvin téri városrehabilitáció is - az ún. nagy pályázati projektek közé tartoznak. Ilyen a GYÓMI Kossuth utcai épületének bõvítése, a már említett városrehabilitációs pályázatunk, a 6-os
iskola átalakítása, vagy a Kossuth iskola teljes rekonstrukciója. Ezek mindegyikéhez a
pályázati önrész a fejlesztési kötvénybõl
rendelkezésre áll. Természetesen tovább
folytatódhat az úthálózatunk, a járdáink, a
közvilágításunk korszerûsítése - elsõdlegesen pályázati pénzekbõl. Mint a városüzemeltetés irányítója megígérhetem, hogy városunkat legalább olyan igyekezettel próbáljuk szebbé, élhetõbbé tenni, mint ahogyan azt az elmúlt években tettük.
4. Abban a közegben, amelyben jelenleg
élünk kockázatos jövõképet festeni. Természetesen mindenki szeretne biztonságot és nyugalmat adó településen élni.
Olyan városban, ahol nem lopják el a kiültetett virágokat, nem gyújtják fel a játszótéri eszközöket, nem rongálnak meg sírokat. Bizakodom, hogy ezen a területen is
pozitív változás lesz.
Elszomorító, hogy 18 évvel a rendszerváltás után a város legnagyobb foglalkoztatója
még mindig az önkormányzat. A közelmúlt
sajnálatos eseményei (pénzpiaci csõdök,
gazdasági recesszió) sem tántoríthatnak el
minket attól, hogy a foglalkoztatási gondjaink ne az elsõ helyen szerepeljenek. Emberpróbáló találkozni olyan sorsokkal, ahol a
jövõ kilátástalansága az emberi élet elvetését sem zárja ki. A munkatársaimmal közösen mindenkor azon vagyunk, hogy a lehetõ legtöbb emberen segítsünk.
A város intézményrendszere "lelakott",
szinte mindegyike teljes generálra szorul.
Milliárdos nagyságrendû az az összeg,
amit a felújításukra kellene költeni. Ezt
megtenni nyilván csak pályázati pénzekbõl lehet, aminek az elsõ nyertese a Kossuth iskola. Ezt a folyamatot tovább kell
vinni, mintahogyan végleges megoldást
kell találnunk a városi piac ügyére, és
üzembe kell helyezni a törmeléklerakó telepünket is.
Ami pedig a hangulatjavító "zöldmezõs"
városfejlesztéseket illeti: az anyagiak függvényében tovább folytatjuk városunk szépítését, hogy az ittlakók és az átutazók véleménye elismerõ legyen.

GYERTYAFÉNY TEMETKEZÉSI BT.
Irodánkban teljes körû temetkezési
ügyintézést végzünk.
Sajószentpéter, Kossuth út 164.
Iroda: 30/ 237-5575

3770 Sajószentpéter,
Kossuth u. 137.
Tel: 48/ 424-000
Mobil: 20/ 352-7246

Halottszállítási ügyelet:
30/ 606-1960
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Ön politikai döntésnek tartja-e a Kossuth út és a Bethlen Gábor út
keresztezõdésében üzembe helyezett jelzõlámpát?
Demjén Béla

- Ugyan miért lenne ez politikai döntés? Éppen ideje volt,
hogy azt a keresztezõdést egy
ilyen forgalomirányító lámpával szereljék fel. Sõt, azt mondom, hogy további hasonló berendezésekre is szükség lenne
a városban. Például az
"edelényi" kanyarban is. Ha
Miskolc felõl jövünk autóval,
és balra szeretnénk kanyarodni az ott lévõ áruház felé, kénytelenek vagyunk magunk mögött tartani az egész kocsisort,
hiszen Kazincbarcika felõl is
intenzív a forgalom, s csak ritka esetben enged valaki befordulni.

Gáldi Zoltán

amikor a gyermekeimmel megpróbáltam a zebrán átkelni és
neki emiatt lassítani kellett.
Ebben a tekintetben tehát
szükség volt a jelzõlámpára,
hiszen a gyalogosok biztonságosabban átkelhetnek az
egyébként rendkívül forgalmas
fõúton (igaz, szerintem sokat
kell várni, amíg zöldre vált a
rendszer). Nem mindegy azonban, hogy milyen áron. Mire
gondolok? Néhány hete láttam
egy televíziós mûsorban, hogy
egy vidéki kistelepülésen is jelzõlámpákat helyeztek üzembe.
Azok a lámpák azonban nem
az országos villamos hálózatról, hanem szolár celláktól
(napelemektõl) kapják az
energiát, így jóval takarékosabban üzemelnek, mint a mi "villanyrendõreink". A mostani,
energiaínséges idõkben szerintem nagyon fontos lenne,
hogy ilyenekre is odafigyeljünk. És ha már az energiát
említettem, azon is elgondolkodhatna a városvezetés, hogy
a Pipiske-dombra érdemes lenne egy kisebb szélerõmûvet telepíteni. Igaz, nem kis befektetés, de hosszú távon biztosan
megtérülne.

sem tudunk a saját munkánk
után befizetett adókból felállítani? Úgy vélem, az EU a pénzét
nem erre, nem ünnepi díszkivilágításra vagy tûzijátékokra
szánta, hanem megtérülõ, hoszszú távon is megélhetést biztosító beruházásokra.

Zsigmond István

mint nap sajnálattal veszem tudomásul, hogy a gyalogosok
jelentõs része továbbra is rutinból (megszokásból) közlekedik, ami azt jelenti, hogy akkor is átmennek az úttesten,
ha nekik éppen tilosat mutat a
lámpa. Úgy tûnik, az új helyzetet még szokni kell.

Mencsik Gyula

Heidrich Zsolt

- Bár én már nem politizálom, de a véleményem szívesen elmondom. Egy kamionos
éppen a minap teremtett le
minõsíthetetlen hangnemben,

- Nem tartom politikai döntésnek. Negyven éve élek
Sajószentpéteren és nyugodtan mondhatom, hogy az utóbbi 5-6 évben már egyszerûen
nem lehetett kifordulni a Bethlen Gábor útról a 26-os fõútra.
Azt sem rejtem véka alá, hogy
még további útkeresztezõdésekben is el tudnék képzelni
ehhez hasonló forgalomirányító lámpákat. Említhetném például az edelényi útkeresztezõdést vagy a Petõfi, Kossuth és
Árpád út torkolatát. Visszatérve a Bethlen Gábor és Kossuth
út keresztezõdéséhez, nap

- A közlekedési szakemberek
oda tesznek (építenek) forgalomirányító lámpát, ahol azt
szükségesnek ítélik. Ez nyilván
nem politika. A városvezetésünk azonban nagyon büszke
erre a jelzõlámpára, holott már
az is késõ lenne, ha a
Sajószentpétert elkerülõ teljes
útszakasz elkészült volna. Én tehát nem tudok felhõtlenül örülni. Miért? A jelzõlámpa Uniós
pályázati pénzbõl épült, amelynek az önrészét a milliárdos
kötvénybõl (kölcsönbõl) fedezzük. Már egy "villanyrendõrt"
10

- Ha politikai döntés volt, akkor azt mondom, jót tett a politika a várossal, hiszen már régen szükség lett volna erre a
közlekedési lámpára. Szakmailag legfeljebb azt tudom kifogásolni, hogy én nem hagytam
volna a gyalogátkelõhelyet a
régi helyén. Az sem mindegy
egyébként, hogy az adott helyzetet az autósok vagy a gyalogosok szemszögébõl értékeljük. Az autósok számára mindenképpen kedvezõ, hogy
nem automatikusan vált tilosra
a 26-os fõút forgalmát szabályozó lámpa, hanem csak akkor, ha valaki ténylegesen át
akar kelni, és megnyomja a
nyomógombot, amellyel ezt a
szándékát jelzi. A gyalogosok
közül azonban (fõként az idõsebbek) nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy csak
abban az esetben enged nekik
szabad utat a rendszer, ha elõzõleg megnyomták a szándék
jelzésére szolgáló nyomógombot.
S.B.
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Aktuális

II. évf. 1. szám

Tisztelt Sajószentpéteri Lakosok!
Tájékozatjuk Önöket, hogy
az Európai Uniós elõírások
alapján Magyarországnak is ki
kellett dolgozni a szállóporra
vonatkozó rendeletét.
Ennek értelmében a levegõ
75 µg/m3 szállópor tartalmánál
az Önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége van a lakosság felé, 100 µg/m3 értéknél, ha ez két egymást követõ
napon áll fenn, és a meteorológiai elõrejelzés szerint a következõ napon javulás nem várható, riasztás szükséges.
A magas (a fenti értéknél nagyobb mértékû) szállópor tartalom az egészségre is károsan hat.
A magas szállópor tartalomnak az alábbi hatásai vannak:
- ingerli a szem kötõhártyáját, a felsõ légutak nyálkahártyáját
- súlyosbítja a légzõszervi betegek állapotát (bronhitis,
asztma)

-

csökkenti a tüdõ ellenálló
képességét a fertõzésekkel
szemben
a porrészecskék segítik a
mérgezõ anyagok és baktériumok, vírusok könnyebb
bejutását a szervezetbe.

ni kell a szénnel/fával történõ
fûtést, a környezet pormentesítésével, locsolásával kell megakadályozni a por légkörbe jutását!
FELHÍVJUK A TISZTELT
LAKOSÁG
FIGYELMÉT,
HOGY HA A SZÁLLÓPOR

Elsõsorban a gyermekek és
idõsek, valamint a légúti betegségben szenvedõk veszélyeztetettek.
Hogyan védekezhetünk a
szállópor káros hatásai ellen?

MÉRTÉKE ELÉRI A 75 µg/m3
(mikrogramm/m3) ÉRTÉKET
A SAJÓ TV-BEN, A HIRDETÕTÁBLÁKON LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT HELYEZÜNK
EL, ÉS AZ ELÕZÕEKBEN LEÍRTAK SZERINT KELL ELJÁRNI!
Polgármesteri Hivatal
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Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807

1. Tájékoztatás alkalmával
(75 µg/m3):
kerüljék a szabadban való
tartózkodást, a szellõztetést!
2. A riasztás esetén (100
µg/m3):
csökkenteni kell a gépjármûvek (elsõsorban a dízel üzemûek) használatát, tömegközlekedési eszközöket, kerékpárt kell
közlekedésre használni, kerül-

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megjelenõ
cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írásos
engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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