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„Tulajdonszerzés helyett lakbértámogatás”
Interjú Jauernik István államtitkárral
az Ön által is említett ÖNHIKIs pályázati rendszer, amely
rendkívül szigorú keretek között, precíz, pontos számítások
eredményeként nyújt támogatást az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került településeknek. Annak ellenére,
hogy a pénzügyi, gazdasági válság Magyarországon is intenzíven érezteti hatását, az említett
támogatási rendszerek 2009ben is mûködnek, a tavalyihoz
hasonló mértékû anyagi kondíciókkal. Azt mondhatom tehát, hogy újfajta támogatási
rendszerrel nem számolunk,
de a meglévõ keretek az idén
is biztosítják az önkormányzatok mûködõképességét.
- Tavaly novemberben
megalakult a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület (NLTT), amelynek Ön
az elnöke. Az NLTT az egyik
legfontosabb feladatának a
bérlakásprogram koncepciójának kidolgozását jelölte
meg. Ezzel a projekttel létezõ, valós igényeket tudnának kielégíteni, azonban a
mostani gazdasági, pénzügyi válság vélhetõen erre a
területre is rányomja a bélyegét. Miben reménykedhetnek azok a családok,
amelyek anyagi helyzetük
okán saját ház (lakás) építésérõl, vásárlásáról nem is álmodhatnak?
- Ha nem lenne gazdasági
válság, akkor is kellene ezzel a
kérdéssel foglalkozni. Sajnos
az európai gyakorlattól teljesen eltérõ a magyar rendszer.
Nálunk az összes támogatási
forma a tulajdonszerzést ösztönözte. A rendszer olyan volt,
hogy a legszegényebb rétegeket is abba az irányba terelte,
hogy próbáljanak saját tulajdonú lakáshoz jutni, mert arra
kaptak különbözõ jogcímeken
anyagi segítséget. Szerencsére
idõközben megváltozott a gondolkodásmód, hiszen be kell
látnunk, hogy az országban
nem kevés olyan család él, akik
nem rendelkeznek vagyonnal,

Dr. Faragó Péter meghívására január 27-én városunkba látogatott Jauernik István, az Önkormányzati Minisztérium államtitkára. A vele készült interjú keretében
több fontos témakört is érintettünk, így szó esett többek között a minisztérium által kiírt pályázatokról, valamint a tavaly novemberben megalakult a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület (NLTT) céljairól, amelynek õ az elnöke.

Dr. Jauernik István
- Az Önkormányzati Minisztérium több alkalommal
is kiírt olyan pályázatot,
melynek keretében kistérségi társulások pályázhattak
iskolabusz-beszerzésre. Tervezik-e hasonló pályázatok
kiírását olyan települések
számára is, ahol nincs tömegközlekedés, de a belsõ
távolságok indokolják az iskolások, illetve óvodások
szervezett utaztatását?
- A költségvetési törvényben
szerepel egy elõirányzat 4,1
Mrd forintos nagyságrendben,
amely tartalmazza bölcsõdék,
óvodák és iskolák felújítását,
valamint közösségi autóbusz
beszerzését. Rendeletben kell
szabályozni a támogatás részletes feltételeit, amelyben igyekszünk lehetõleg egyszerû és
rugalmas kereteket teremteni.
Sajószentpéteren egy viszonylag speciális helyzet van, hiszen hasonló nagyságú és lélekszámú településeken általában a közösségi közlekedésnek létezik valamilyen formája,
itt azonban - ennek hiányában

- égetõen szükség lenne egy
olyan autóbuszra, amellyel
meg lehetne oldani a város határain belüli, illetve esetenként
(a Pitypalatty-völgy irányába)
azon kívüli szervezett utaztatást. Tökéletesen érthetõ az
önkormányzat szándéka, nevezetesen, hogy a sajószentpéteri gyerekeket a lakóhelyük és
az oktatási intézmények között
mozgassa, illetve alkalmanként
a környezõ települések is
igénybe vehetnék az említett
autóbuszt. Jelen pillanatban
azt tudom elmondani, hogy a
pályázati kiírás még formálódik, de bízom benne, hogy
olyan kiírás születik, melynek
keretében Sajószentpéter is jó
eséllyel szállhat ringbe.
- Számos település él az
ÖNHIKI-s pályázatok adta
lehetõségekkel. De mi van
azokkal a falvakkal, városokkal, amelyek valamilyen
okból kiszorulnak az említett pályázati rendszerbõl?
Ezek a települések számíthatnak-e továbbra is állami
szintû támogatásra?
- Nemcsak az ÖNHIKI az a
támogatási forma, amely próbálja a települések közötti
nagyfokú különbségeket mérsékelni. Létezik SZJA-kiegészítés is, amely a jövedelemkülönbségekbõl adódó eltéréseket hivatott kompenzálni. Ott,
ahol az egy fõre jutó személyi
jövedelemadó (adóerõ-képesség) egy bizonyos szintet nem
ér el, az állam meghatározott
mértékû kiegészítést biztosít.
Ugyancsak egyfajta segítség a
mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (2008ban Sajószentpéter ezen a jogcímen kapott jelentõs támogatást), és persze valóban létezik
2

a keresetük is szerény és esetleges. Ezeket az embereket
nem szabad olyan helyzetbe
belekényszeríteni, amelybõl
csak vesztesen kerülhetnek ki.
A tulajdonszerzés helyett a lakhatási problémáikat kell megoldani. A jogszabályok manapság is tartalmaznak - pályázatos
formában - lakbértámogatási
lehetõséget, igaz, ez nem
olyan jelentõs mértékû, hogy
megérje a forrásadót megfizetni, így legtöbbször feketén bonyolítják az üzletet. Ebbõl következõen sokkal jelentõsebb
lakbértámogatást kell biztosítani, amit természetesen az
NLTT által kidolgozott koncepció már tartalmaz, és amely néhány héten belül a kormány
asztalára kerül. Ha a különbözõ támogatási formákat összeadjuk, azt kapjuk, hogy az állam, éves szinten, mintegy 200
Mrd forintot fordít lakhatási
célú támogatásra. Az új koncepció nem arra irányul, hogy
ezeket a támogatásokat megszüntessük, de az bizonyos,
hogy azokat a csalásokat, viszszaéléseket, amelyekrõl nap
mint nap hallunk, olvasunk,
fel kell számolni. Hallottam
olyan híreszteléseket is, miszerint csökkenteni kívánjuk a
szocpol, illetve félszocpol öszszegét. Ezt is határozottan cáfolom, hiszen ennél kisebb
összegû támogatás már nem
nyújtana tényleges segítséget a
családoknak. Visszatérve az
eredeti kérdéshez, annyit elmondhatok, hogy a jövõbeni
bérlakásprogramban komoly
szerep hárul majd a települési
önkormányzatokra, hiszen helyi szinten lehet azt eldönteni,
hogy ki jogosult például lakbértámogatásra, és ki az, aki
nem. De, hogy konkrétumokat
is mondjak: azt gondoljuk,
hogy havi szinten akár 30-40
ezer forintig is el lehet menni a
támogatás mértékével, persze
szigorúan rászorultsági alapon, no és persze legális keretek között. Ez a koncepció
egyik része, a másik része pe-
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dig a foglalkoztatási szempontú lakbértámogatás. Az, aki hajlandó elmenni az ország másik részébe csak azért, hogy ott
munkát találjon, nyilván megérdemli,
hogy az állam, ha szerényebb mértékben
is, de támogassa a lakhatását. A harmadik
elem pedig a fiatal házasok lakbértámogatása.
- Magyarországon számos olyan település létezik, amely gazdaságilag, infrastrukturálisan elmaradottabb szintet képvisel, ráadásul ezekben a falvakban, városokban gyakran a munkanélküliségi ráta is jóval magasabb
az országos átlagnál. Ha az említett

körbe tartozó települések szeretnék a
belsõ úthálózatukat felújítani, úgy tudom, komoly állami segítségre számíthatnak.
- Ismételten a költségvetési törvényre
kell utalnom, amelyben egy viszonylag
jelentõs, 8 Mrd forintos elõirányzat szerepel erre a célra. Rendkívül lényeges
változás a korábbi idõszakhoz képest,
hogy ezt a forrást eddig csak és kizárólag
aszfaltburkolat felújítására lehetett fordítani (vagyis csak olyan helyen jelenthetett segítséget, ahol korábban már egy
kész út volt), mostantól azonban a költségvetési törvény a felhasználást sokkal

szélesebb körben engedi, vagyis ahol eddig csak földút, esetleg murvás útszakasz
volt, ott akár szilárd burkolattal ellátott
út is épülhet, illetve kátyúzás is megvalósítható ebbõl a forrásból. Õszintén remélem, hogy 2009-ben Sajószentpéteren
is lesz olyan beruházás, melynek eredményeként (ezt a forrást kiaknázva)
épülnek és újulnak meg a település belsõ útjai!
- Államtitkár úr! Köszönjük, hogy a
rendelkezésünkre állt.
Sulyok Barnabás

Kisebbségekért Díj 2008
A Móra Tagiskolát az a megtisztelés érte, hogy 2008. december 16-án emlékplakettet
vehetett át 21 más díjazottal
együtt a Megyeházán. Köztu-

dott, hogy december 18-át - az
ENSZ Nemzeti vagy Etnikai,
Vallási és Nyelvi Kisebbséghez
tartozó Személyek Jogairól
szóló Nyilatkozata elfogadásá-

nak napját - a magyar kormány
a kisebbségek napjává nyilvánította. Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet - Sport,
Esélyegyenlõségi és Civilkapcsolatok Osztálya - Esélyek Háza - pályázatot írt ki "BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kisebbségekért Díj 2008" címmel. A
díj kiosztására három kategóriában került sor: civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat és
intézmény. A jelölés ajánlás útján történhetett, figyelembe
véve az adott szervezet tevékenységének hatékonyságát,
melyet a kisebbségek érdekében a közéletben, az oktatásban, valamint a kultúra területén végzett. Iskolánkat a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat jelölte, és a bizottság
alkalmasnak ítélte a díj átvételére. Intézményünk, mint német tagozatos iskola, 2003-tól
szoros együttmûködést alakított ki a Német Kisebbségi Önkormányzattal. Az iskola tanárai minden évben vállalják az
anyanyelvi és népismereti
gyermektábor szakmai mûködtetését. A tanulók évrõl évre
nagyobb létszámmal kapcsolódnak be a tábor egyhetes
programjába, és minden nyá-

Nagy becsben tartják a díjat a Móra Ferenc Tagiskolában

ron sok a visszatérõ táborozó
is. A Német Kisebbségi Önkormányzat segítségével jutnak el
tanulóink immár hatodik éve a
Szendrõben megrendezésre
kerülõ "Meséljünk, játszunk
együtt németül!" fesztiválra,
ahol minden évben két csoportunk is színvonalas darabot
mutat be a közönségnek és a
szakmai zsûrinek. Az idén a
Móra Tagiskola 6. osztályosai a
"Muzsika hangja" címû zenés
darabból adtak elõ részletet. A
koprodukcióban készült Der
Stern (A csillag) címû jelenettel pedig igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a mórás és
pécsis diákok. Együttmûködésünk a Német Kisebbségi Önkormányzattal rendkívül sokoldalú. Rendszeresen részt
vesznek tanulóink német nyelvi mûsorokkal az NKÖ rendezvényein. Tavaly Sajószentpéter
adott otthont az elsõ Német
Regionális Nemzetiségi Fesztiválnak, ahol diákjaink szintén
szerepeltek. Decemberben pedig az a megtisztelés érte néhány diákunkat, hogy a Megyeházán - a Német Kisebbségi
Önkormányzat elnökségi ülésén - mûsorral köszönthette a
megjelenteket.
Románné

Gyors! Olcsó! Hatékony!
Hirdessen a SajóTV képújságjában!
e-mail: sajotv@parisat.hu
3
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A pedagógiai szakszolgálatról…
Kérdéseinkre válaszol: dr. Faragó Péter polgármester
említett intézményt úgy alakítjuk meg, hogy az más érdekeit
nem sérti. Amikor eldöntöttük, hogy Sajószentpéter központtal létrehozunk egy pedagógiai szakszolgálatot, azonnal
megkerestük a felsõzsolcaiakat, és a legapróbb részletekig egyeztettük velük a terveinket, hiszen tudtuk, hogy a rájuk háruló feladatok egy jelentõs részét a mi intézményünk
veszi majd át.
- A térségünkben, így
Sajószentpéteren is magas a
munkanélküliségi ráta, így
egyáltalán nem mindegy,
hogy kik dolgoznak (dolgozhatnak) majd ebben az
új intézményben. Elõnyt jelenthet-e esetleg a felvételnél, ha valaki helyi lakos, és
persze a megfelelõ képzettsége is megvan az állás betöltéséhez?
- Valószínûleg sokan meglepõdnek most a válaszomon,
de azt kell mondanom, hogy
nem ez jelent elõnyt. A történet a gyerekekrõl, az õ jövõbeli fejlõdésükrõl szól, ebbõl következõen egyetlen egy szempont érvényesülhet, nevezetesen, hogy az adott szakterület
legjobb, legprofibb szakemberei töltsék be a státuszokat.
Természetesen, ha létezik
olyan kiváló szakember, aki
egyben sajószentpéteri is, akkor neki is itt a helye. Tudomásom szerint a Sajószentpéteri

Városunk képviselõ-testülete januári ülésén, jóváhagyta az újonnan létesítendõ pedagógiai szakszolgálat
alapító okiratát, melynek eredményeként 2009 nyarától egy vadonatúj intézmény kezdi meg mûködését
Sajószentpéteren. Temérdek feladat vár majd a profi
szakemberekbõl álló gárdára, hiszen a gyógypedagógiai tanácsadástól kezdve a logopédián át, egészen a gyógytestnevelésig rendkívül széles az a paletta, amely a
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hatáskörébe tartozik majd. A részletekrõl városunk polgármestere, dr. Faragó Péter tájékoztatta lapunkat.

Dr. Faragó Péter
- Meglehetõsen nehéz
helyzetben van az ország, és
ezzel együtt Sajószentpéter
is. Mi tette szükségessé,
hogy ebben a gazdasági,
pénzügyi környezetben egy
új intézményt alapítson a
város?
- Valóban nehéz idõszakot
élünk, sõt, én még azt is hozzáteszem, hogy a város mûködési hiánnyal küzd. Ennek ellenére korábban is azt mondtam, és mondom most is, hogy
léteznek olyan feladatok, amelyek nem lehetnek függvényei
a pillanatnyi anyagi helyzetnek. Ezen feladatok közül talán a legfontosabb (amelyrõl
döntött a képviselõ-testület) a
pedagógiai szakszolgálat létrehozása. Sajószentpéteren 1400
iskolás és több mint 400 óvodás gyermek van, akik közül
sokan beszédhibásak, mások
pszichológiai problémákkal
küzdenek, de olyanok is szép
számmal akadnak, akiknek va-

lamilyen oknál fogva gyógytestnevelésre van szükségük.
Ezeket a problémákat jelenleg
a Felsõzsolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ próbálja orvosolni. Jómagam és a képviselõ-testület
azonban úgy gondoltuk, hogy
egy ilyen magas gyermeklétszámmal rendelkezõ városnak
kell hogy legyen egy saját pedagógiai szakszolgálata, amely
intézménynek az a feladata,
hogy helyben lássa el a gyerekeket, illetve segítse a szülõket. Azt pedig csak megismételni tudom, hogy a gyermekeink jövõje nem lehet anyagi
kérdés, erre mindenképpen
forrást kell találni!
- Noha az újonnan alakuló
intézmény Sajószentpéter
központtal jön létre, de nyilván nemcsak az itteni gyerekeknek nyújt majd segítséget, hanem egyfajta kistérségi feladatkört is ellát.
Mely települések tartoznak
majd a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz?
- Valóban igaz, Sajószentpéter mellett a Pitypalatty-völgyi települések is idetartoznak
majd, amit egyébként az öszszes érintett polgármester
nagy örömmel fogadott. Õk is
megértették, hogy adott esetben nem Felsõzsolcára, hanem
csak a néhány kilométerre lévõ
Sajószentpéterre kell utaztatni
a gyerekeket. Mindez talán úgy
hangzik, mintha nem lettünk
volna elégedettek a felsõzsolcai szakemberek munkájával.
Errõl szó nincs. Éppen ezért
fontos kihangsúlyozni, hogy az
4

Központi Általános Iskola állományában most is van olyan
munkavállaló, aki jelenleg is
olyan szakterületen dolgozik,
amely a késõbbiekben a pedagógiai szakszolgálat feladatkörét képezi majd. Miután rendkívül magas színvonalon végzi
munkáját, így magától értetõdõ, hogy az új intézményben
folytatja majd pályafutását. A
teljesség kedvéért hozzá kell
tennem, hogy a szakszolgálat
10 fõvel látja el feladatkörét, s
a dolgozók kiválasztásánál kényesen ügyelünk arra, hogy
csak és kizárólag olyan emberek alkossák ezt a csapatot,
akiknek szívügye a gyermekek
sorsa.
- Talán a legfontosabb kérdés: Mikortól kezdi meg
munkáját a Sajószentpéteri
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat?
- A pontos idõpont 2009. július 1-je. Jelenleg már zajlanak
a szervezési munkálatok, így
azt is elmondhatom, hogy az
intézmény vezetõjének megbízásáról már a februári képviselõ-testületi ülésen döntünk.
Feladatát 2009. július 1-jétõl
2010. július 1-jéig látja majd
el. Azért csak 12 hónapra kapja a megbízást, mert a jogszabály így rendelkezik.
- Köszönjük az információkat.
Sulyok
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Jó tanuló, jó sportoló

Gula Krisztina Petra

Immár 12. alkalommal jutalmazta a Miértünk Sajószentpéterért Alapítvány a legjobb
sportolókat, a legeredményesebb csapatot és a tanulmányi
és kulturális munkában kiváló
teljesítményt nyújtó diákokat.
Az ünnepi rendezvénynek az
MSK adott otthont, január 30án délután. A díjazottakat
színvonalas ünnepi mûsor köszöntötte, ahol a központi iskola tanulóin kívül a Kodály
Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusa,
Szõr Krisztina is fellépett.
A mûsor után Heidrich László

hirdettek eredményt:
Az "Év fiú sportolója" Jóczik
Szabolcs atléta, a Hunyadi Mátyás Tagiskola 8. osztályos tanulója lett. Felkészítõ tanára:
Barta József.
Az "Év ifjúsági csapata" a Móra Tagiskola II. korcsoportos
fiú floorball csapata. Felkészítõ
tanáraik: Máthé László és Pásztor Csabáné.
A "Sajószentpéter Kultúrájáért Díjat" az idén két tanuló:
Gula Krisztina Petra (a Kossuth
Lajos Iskola tanulója) és Major
Dávid (a Pécsi Sándor Tagiskola tanulója) kapta. Gula Kriszti-

Major Dávid

A díjazottak az MSK színpadán vehették át az elismeréseket

Nyíri Zoltán

az alapítvány nevében köszöntette a megjelenteket, és rövid
ünnepi beszédében elismerõen
szólt azokról a tanulókról, akik
szabadidejüket feláldozva készülnek az újabb és újabb megmérettetésekre, legyen az tanulmányi vagy sportverseny.
Külön kiemelte a felkészítõ
tanárok, az edzõk és nem utolsó sorban a szülõk áldozatos
munkáját. A sikerek révén
nemcsak a tanulók, sportolók
neve válik ismertté, de az iskola és a város hírnevét is öregbítik ezek a szép eredmények.
Az idén is több kategóriában

na Petra (felkészítõ tanárai: dr.
Zsíros Sándorné és Vágóné Kerekes Ida) kiváló eredményeket ért el magyar és angol szaktárgyi versenyeken, míg Major
Dávid (felkészítõ tanára: Kozma Lászlóné) matamatikai, kémiai és környezetvédelmi versenyeken jeleskedett.
"2008 Különdíját"- a SSASSE ifjúsági sakkcsapata érdemelte ki.
A kuratórium díszoklevelet
adományozott a felkészítõ tanároknak, valamint díszoklevelet kapott Nyíri Zoltán, egykori labdarúgó is.
Románné
5

Jóczik Szabolcs
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Curriculum vitae V. rész
Az Elek-féle házban lakásunk, a Kossuth utca 104.
szám alatt volt, egy L-alakú
épületben, melynek közvetlenül az utcára nyílt egyik ajtaja,
ez kedvezõ lehetõséget nyújtott rendelõ-váró nyitására. A
rendelõbõl mindjárt a lakásunkba jutottunk, ami mindössze egy konyhából és két
szobából állt. Természetesen
vízvezetékrõl, csatornáról, fürdõszobáról szó sem volt, a
padláson patkányok szaladgáltak, nehezen megoldható, állandó fertõtlenítés mellett végeztem munkámat, néha még
kisebb mûtéteket is. Ilyen körülmények között éltük meg a
járványos
gyermekbénulás
kétségbeesett, küzdelmes idõszakát, még akkor a Sabincseppet nem fedezték fel. Nehéz emlékek fûznek a rendelõhöz. Emlékszem, hogy itt
kapott epilepsziás görcsöt a
helyi sakter, Balabán úr kisfia,
itt kellett újraélesztenem több
gyermekbetegemet, köztük
név szerint is emlékszem Szabó Piroskára, aki az akkor szokásos oltás után egész testre
kiterjedõ dagadás miatt fuldoklott: sikerült megmentenem!
A primitív higieniás viszonyok ellenére paradicsomi állapotnak tekintettük, hogy
van saját lakásunk és kenyérkeresthez is jutottam önálló
rendelõm révén.
A ház hosszan elnyúló udvarán mások is laktak, ezért
senki nem tekintette sajátjá-

lat alakult ki köztünk, minden
elektromos szerelési munkát
õ végzett nálunk.
A ház felsõ végében kert,
fáskamra és disznóól is volt.
Mivel akkoriban másként nem
jutottunk volna hústermékhez, az évenkénti disznóvágást is egyik lakótársunk végezte (Kufcsák úr), akinek
hentes volt a foglalkozása.
A ház hosszan elnyúló épülete egy Nyögõ nevû patakra
tekintett, ahol gyerekeink
nyaranta, a többi lakó gyerekeivel együtt, vidám lubickolásban élték gyerekkorukat.
Éva lányunk kivételével, aki
még 1945-ben, Dillingenben
született, itt jöttek világra sorba gyerekeink: 1947-ben Katalin, '49-ben Judit, '52-ben
László, '55-ben az ikrek, Gábor és Gabriella. 1958-ban
felépült az új házunk, a Kossuth utca 199. szám alatt. A
két legkisebb, Marianna és Tamás már az új ház falai közt
nevelkedett. Addig azonban
még sok kellemetlenség történt velünk.
A nyomasztó politikai hangulat a helyi egyházakat is befolyásolta. A korabeli szentpéteri káplán átállt az állami ifjúsági részlegre. A helyi plébános egyik napról a másikra elhagyta szolgálati helyét, és
mindent elvitt, amit tudott. Új
pap jött utána Heves községbõl, Farkas Sándor személyében. Az állatorvos kollégámmal elmentünk hozzá, hogy
kisegítsük anyagilag, ha szükséget szenvedne. Hosszú ideig
volt Szentpéteren. Távozása
után csoda történt, mert a
hatvanas évek elején, Demeter István, esperes - plébános
személyében lelki és szellemi
fényforrás érkezett a rendszer
által elhomályosított, szürke
egyöntetûségben lubickoló
Szentpéterre. Humanista festõ, költõ és pap volt õ, a szó
igaz evangéliumi szellemében. Pezsgõ központtá vált a
plébánia épülete, ahol egyformán nyitott ajtókra talált híres
festõ, filmrendezõ, költõ és
néprajzkutató, a besurranó
tolvaj, a titokban feloldozást

nak, bár nagy plantánfa terebélyesedett, mégis kopárnak
tûnt. A szegényes udvaron
azonban gyakorta fõztünk halászlét, sütöttünk halat, mindez megszépítette hétköznapjainkat. Ki-kijártunk a Sajó-partra fürödni és horgászni.
Kétszoba -konyhás lakásunkat
mai szemmel nem tekinthetném kényelmesnek, de vaskályhái elég meleget adtak, és
a rideg viszonyokat enyhítették a gyerekek. Az apró lakásokra mesterségesen felosztott földszintes épületben
több család élt rajtunk kívül.
Közvetlen
szomszédunk,
Klein Dezsõ és felesége - mélyen vallásos zsidó házaspár - ,
nagyon kedves emberek voltak. Gyerekeinket szerették,
különösen Jutka lányomat, aki
ötévesen el is költözött hozzájuk, mert nagyon finom süteményt sütött Juliska asszony.
Mikor Kleinék 1956-ban Izraelbe disszidáltak, az Urbán
család költözött a lakásukba.
Kleinék tõszomszédságában
élt dr. Maxiányi Dezsõné, az
idõs Mária néni - régmúlt,
szebb idõket látott, kitelepített kor tanúja - , itt lakott egy
egyszobás, komfort nélküli
oducskában. Az õ meséit hallgatták gyerekkoráról, olaszországi, franciaországi utazásairól a minden széptõl megfosztott, nyomorúságosan egysíkú
Rákosi-rendszerben felnövekvõ lányaink. A házban lakott
még Geregúr József villanyszerelõ és családja, jó kapcso-

Az új Skoda 1960-ban
6

keresõ, a lelkiismeretfurdalástól gyötört pártembert. Demeter István szeretete, semmitõl sem félõ lelkülete, hoszszú idõre erõt és példamutatást nyújtott. Filmet is forgattak róla: "Elnevezték Prófétának" íimmel.
A helyi egyházi életet mindig nyomon követtem, ezért
lett belõlem a sajószentpéteri
katolikus egyházközség képviselõtestületi tagja, majd késõbb elnöke. Bár 75 évesen lemondtam errõl a tisztségemrõl, sokáig nem vették tudomásul ezt. Próbáltam segíteni
a nehéz idõkben is az egyházat, renoválni akartuk a nagytemplomot, pénzgyûjtést határoztunk el a templom céljára, de nagyon nehéz volt támogatókat találni. Részben
nem volt pénze az embereknek, részben nem mertek egyházi célra adakozni, féltek,
majd még klerikálisnak nyilvánítják õket, ezért sokan névtelenséget kértek. Én magam
vállaltam, hogy a helyi értelmiségtõl segítséget kérek, így
eljutottam a pedagógusokhoz
is, de nagyon nehéz volt tõlük
kérni 40-60 forintocskát. A
rendszer õket félemlítette
meg talán a legjobban, hiszen
teljesen kiszolgáltatottak voltak az állami apparátusnak:
kenyerük, egzisztenciájuk függött tõle. Pedig valamikor három iskola is mûködött városunkban. A katolikus nagytemplom mellett helyezkedett
el a katolikus iskola, amelynek
vezetõje Patkós Béla tanító volt.
(folytatjuk)
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Portré

II. évf. 2. szám

Elõny a gondozottaknál
Portré: Sári Jánosné
ban végeztem el Miskolcon, a
Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskolában a szociális
gondozó és ápoló szakot - kitûnõ eredménnyel. Azóta az
ott tanultakat is kamatoztatni
tudom. Ezen felül számos továbbképzésen is részt vettem,
az elmúlt évben pedig egy
masszázstanfolyamra jártam,
amit be is fejeztem. Ezt a legújabb szakmámat szeretném
gyakorolni a közeljövõben.
- Hogyan alakult a családi
élete?

Hol a Területi Szociális Központban végzi munkáját,
hol a város különbözõ pontjain tûnik fel Sári Jánosné,
hogy segítsen a rászoruló idõs embereken. Tevékenysége életformává vált, ami sok-sok szeretetet takar. A gondozómunkát ugyanis csak hivatásszerûen lehet végezni,
emberbaráti szeretetbõl. Aki az egészben csak a havi fix
fizetést látja, az ne válassza ezt a pályát!
- Mi volt az a momentum,
ami erre a pályára irányította?
- Tõsgyökeres sajószentpéterinek vallom magam, hiszen
édesapám is a településen született. A szüleim gazdálkodtak,
állatokat tartottak és földet
mûveltek, ezzel egészítették ki
apa gépkocsivezetõi fizetését.
Már csak édesanyám él, akinek
19 évvel ezelõtt annyira megromlott az egészségi állapota,
hogy azóta gondozásra szorul.
Amikor ez történt, már az idõsek otthonában dolgoztam, tehát nincs összefüggés a hivatás
és a családi érintettség között.
A pályán csupán az indított el,
hogy azt éreztem: a sok elesett, megöregedett emberen
valakinek segíteni kell, én pedig erre képes vagyok.
- Korábban mivel foglalkozott?
- 1957. március 27-én születtem Sajószentpéteren. A nyolc
osztályt helyben, a 3. Számú
Általános Iskolában jártam ki,
majd Miskolcra kerültem a
101-es Számú Szemere Bertalan Szakmunkásképzõbe. Nõi
szabóként végeztem, és eleinte
nagy kedvem volt a varráshoz.
Máig büszke vagyok rá, hogy
gyorsan kialakult egy jó kuncsaftköröm, akik sorra hozták
a megrendeléseket. Örültem,
amikor a munkáim - mármint a
divatos nõi ruhák - szembejöttek velem az utcán. Aztán mégis szakmát váltottam, 1984-tõl
gondozónõként dolgozom.
- Helyileg hol mûködött
akkor az idõsek otthona?
- Az Árpád úton volt az intézmény, majd onnan átkerült a
Zrínyi útra, a bezárt és átalakított bölcsõde épületébe. Azóta
ott van a munkahelyem, és
vagy az intézményen belül,

vagy házi gondozás formájában végzem a rám bízott feladatot.
- Létszámban ez mit jelent? Sok rászorult ember él
Sajószentpéteren?
- A nappali ellátást általában
35-40 idõs ember
veszi
igénybe, a házi
g o n d o z o tta k
száma pedig
megközelíti az
55 fõt. Akik bejárnak a szociális központba, számukra
reggelit
és
ebédet biztosítunk, és hogy
ne legyenek
unalmasak a
mindennapok,
nézhetnek televíziót, az aszszonyok pedig
kézimunkázhatnak. Automata
mosógéppel kimossuk a ruháikat
és kivasaljuk,
ezzel is könynyítve otthoni munkájukat.
Gondoskodunk a szállításukról is: akik nem tudnának bejárni az intézménybe, õket
gépkocsival behozzuk, délután
pedig hazavisszük. A házi gondozottakat felváltva látogatjuk
kollégáimmal, náluk elvégezzük a takarítást, mosást, sõt
igény szerint be is vásárolunk
részükre.
- Az elhivatottságon felül
mi szükséges még ehhez a
munkához?
- Szakmai felkészültség mindenképpen kell ahhoz, hogy
bánni tudjunk az emberekkel.
Felnõttképzés keretében 1996-

gatom, és segítek neki a munkában.
- Biztosan dédelget különbözõ terveket is.
- Hát persze. Szeretnék már
unokázni, remélem, ebben a
fiaim segítségemre lesznek!
Nem adom fel a kertészkedést
sem, de néha úgy gondolom,
még a varrásról sem mondtam
le végleg. Igaz, amikor abban a
szakmában dolgoztam, még finomabbak voltak az ujjaim,
amit a gondozói munka alaposan megváltoztatott. Na, de
ilyen aprósággal inkább nem
foglalkozom, mert örülnöm
kell annak, hogy a munkahelyen nagyon jó közösségi munka zajlik, ami jókora húzóerõt
jelent mindenki számára.
Sári Jánosné szociális gondozó 2008. november 14-én
vehette át Sajószentpéter Város Egészségügyi és Szociális
Díját. Az elismerés értékét növeli, hogy azt a munkatársak, a
közvetlen kollégák javaslata
alapján ítélte oda a képviselõtestület.
Kovács István

Mezõ István
rajza
Sári Jánosné
- 1975-ben kötöttem házasságot Sári Jánossal, aki akkor
bányászként dolgozott. Két fiunk született, János 1979-ben,
aki most csõszerelõ szakmában dolgozik Németországban. Ádám 1987-ben született,
és ebben az évben szerez majd
mûszerész-technikusi oklevelet. Férjemet egy munkahelyi
baleset miatt negyven éves korában leszázalékolták, másfél
évvel ezelõtt pedig elhunyt.
Azóta egyedül, pontosabban
két fiammal élek egy háztartásban. A már említett édesanyám
szerencsére közel lakik hozzánk, így mindennap megláto7
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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 határozza meg.
Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a
képviselõ-testület több
mint kétéves munkáját?

2. Mennyit tudott megvalósítani a kampány
során tett ígéreteibõl?

Dr. Szvetits Zsuzsanna
(SAJÓSZENTPÉTERI ZÖLDEK)

3. Mit szeretne még ebben
a ciklusban elérni?

Sajószentpéter történetérõl és csodálatos
régi képeslapjairól. Összességében úgy
vélem, hogy sikeres volt az elmúlt két év,
nemcsak azért, mert fejlõdött az infrastruktúra, hanem mert valamiféle közösségformálás is elindult.
2. Ígéreteim egy része az infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozott, úgy érzem, ezek
egy része már teljesült. Megújult a BajcsyZsilinszky utca környéke, az Attila utcán is
felújítások történtek és a Bethlen Gábor
utcában is lehet gyermekkocsival járni.
Nem sikerült pihenõparkot létrehozni a
horgásztavak környékén. Ígéreteim másik
része arra vonatkozott, hogy figyelemmel
kísérem az egyes emberek és közösségek
problémáit, ezeken próbálok segíteni, úgy
érzem ez többnyire sikerült. Legbüszkébb
arra vagyok, hogy sikerült a testülettel elfogadtatnom, hogy az intézmények környékén és a játszótereken nem lehet a jövõben dohányozni.

1. Számomra, aki végigélte, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt minden erõfeszítés ellenére érdemi munkát végezni, és
eredményeket elérni a város érdekében több önkormányzati cikluson keresztül-,
nagy öröm a jelenlegi testületben dolgozni. A polgármester és a hivatal dolgozói jól
elõkészített anyagokat tesznek elénk, amiket a bizottságokban megtárgyalunk. A
testületi üléseken kulturált vita folyik és
pártállásra való tekintet nélkül, mindenki
a város érdekeit szolgálja szavazataival.
Meg kellett lépni fájdalmas lépéseket az
intézményi racionalizálás tekintetében, de
próbáltunk legkevesebb fájdalmat okozni
intézkedéseinkkel. A város útjainak egy része megújult, játszóterek épültek, és sorolhatnám tovább a szemmel látható változásokat. A testületi tagok meghallgatják
az embereket, összegyûjtik kívánságaikat,
problémáikat, és megpróbálnak ezeken
segíteni, így lett zebra, fekvõrendõr stb.
Én, aki úgy gondolom, hogy csak a múltból kiindulva lehet a jövõt építeni, nagyon
fontosnak tartom, hogy könyv jelent meg

3. Szakmámból adódóan minden olyan
alkalmat megragadok, ami egészséges
életre nevel, vagy segít a betegeken. Nagyon fontos lenne, hogy megújuljon a
GyOMI, elkészüljön az akadálymentesítés,
és így a fogyatékkal élõ emberek is elérjék
a nekik járó szolgáltatást. Természetesen
támogatok minden infrastrukturális fejlesztést, és munkahelyteremtést elõirányzó programot.
4. A Sajószentpétert elkerülõ út megváltoztatja a város életét, csendesebb, kevésbé szennyezett, élhetõbb lesz. A négysávos út és a remélhetõen megvalósuló ipari park vonzóvá teszi a befektetõk számára, ezáltal munkahelyet teremt. Biztos vagyok benne, hogy lakóhelyként vonzóvá
válik a város. A Kossuth utca és a Kálvin
tér rekonstrukciója megtörténik. Az emberek jobb kedvûek lesznek, vigyáznak a
városukra, mert magukénak érzik. Remélem, ez nem utópia!
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4. Milyen hosszú távú
elképzelései vannak a
város jövõjét illetõen?

Fucskó János
(TESZ)
1. A képviselõ-testület munkáját a bizottsági és testületi ülések elé kerülõ elõterjesztések megvitatása és a döntések
meghozatala jelenti.
A ciklusban, köszönhetõen a hivatal átszervezésének és ennek következtében a
szakmai munka színvonalának növelésével, könnyebbé vált a munka.
A hivatal szakmailag megalapozott elõkészítõ anyagai és az apparátus bizottsági
üléseken tett kiegészítõ értelmezései lehetõvé tették, hogy már bizottsági szinteken,
ennek következtében testületi szinten is
kiérlelt, megalapozott álláspontok kerüljenek megvitatásra. Ennek is folyománya,
hogy az ülések idõtartama, meddõ viták
hiányában jelentõsen lecsökkent. Ennek
is és fõleg annak, hogy Polgármester úr
vezeti az üléseket, (ahogy ezt a korábbi
ciklusban számtalanszor kértem, hiába) és
nem kommentál minden egyes véleményt, hozzászólást. Örömteli számomra,
hogy 16 év tespedtség után végre készültek városfejlesztési, beruházási tervek,
amelyeket a képviselõ-testület szinte egyhangúlag támogatott, és minek következtében, ha lassan is, de városunk végre városképet fog mutatni.
2. Mint ismeretes, a TESZ (Tegyünk
Együtt Sajószentpéterért Egyesület) jelöltjeként lettem helyi önkormányzati képviselõ. Programunk fõ elemei a következõk
voltak, melyeket természetesen csak
együtt, képviselõtestületként tudtunk, tudunk megvalósítani:
- "Ésszem, célszerû Városháza kialakítása, mindannyiunkat érintõ hivatali
szolgáltatásokkal."
- "Kálvin tér rehabilitációja"
- A Kálvin tér rekonstrukciója elindult,
800 M Ft-os pályázat elbírálás alatt
van, minden esélyünk megvan a megvalósításra.
- "6. Sz. Ált. Iskola hasznosítása"
- "Komplex egészségügyi, szociális és
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megvalósultak, megvalósulnak.
- Középületek, intézmények ütemezett
karbantartása, felújítása.
- Közterület parkosítása
- Játszótérprogram
- Úthálózat ütemezett felújítása
- A helyi autóbuszjárat indítása sajnos
nem kivitelezhetõ egyelõre, de az általános iskolásoknak tanítási idõszak
alatt és a felnõtt lakosságnak alkalomszerûen megoldott a helyi buszközlekedés.
Munkahelyteremtés és a város bevételeinek növelését célzó további elképzeléseink közül sajnos egyelõre semmi sem valósult meg.
Polgármester Úr tájékoztatása szerint a
SÜMSE pályán, az üveggyár területén kívánnak befektetõk beruházni, illetve Miskolc Polgármesterével, Káli úrral megkezdõdtek a tárgyalások a Faiskola hasznosításáról.

-

-

-

gyermekintézményi program (Semmelweis lakótelep és Somogyi utca)"
Bölcsõde kialakítására pályázat került
benyújtásra a VI-os számú Általános Iskola épületében, az ott elhelyezésre
kerülõ Területi Szociális központ részeként.
GYÓMI felújítása, bõvítése, szolgáltatások kiterjesztése a Kossuth utcai
épületben. Elkészültek a tervek, a pályázat folyamatban.
Somogyi utcai rehabilitációs központ
tervei elkészültek

Programunk megvalósításának alapfeltételei tulajdonképpen megvalósultak,
úgy, mint pályázatírás személyi feltételeinek megteremtése, a helyzet normalizálása a völggyel, pályázatok menedzselése,
lobbitevékenység. Ahol hiányérzetünk lehet, az a helyi vállalkozókkal történõ
együttmûködés területe, hogy minél szélesebb területen és körben kapjanak munkát településünkön, településünkért, akár
kivitelezõként vagy alvállalkozóként.

Mezõ István rajza

"A kiemelt fejlesztési célok mellett, pályázati források bevonásával végrehajtandó általános feladatok" címszó alatt megnevezett céljaink tulajdonképpen mind

3. Az elmúlt évek nagy hiánya, hogy
Sajószentpéteren a munkahelyek megszünte után nem létesültek új munkahelyek, így elmondhatjuk, hogy Sajószentpéter az utóbbi 18 év nagy vesztese. Hozzátehetjük, hogy a város leépülése is elrettentõen hatott a beruházni vágyókra,
mondhatjuk, hogy a helyi vállalkozókra is.
Az elmúlt hónapok tapasztalata azt mutatja a világban, hogy az állami és önkormányzati feladatok között elsõdleges helyen kell, hogy szerepeljen a munkahelyteremtés elõsegítése. Ehhez a település arculatán kívül a gondolkodásmódon is változtatni kell. A mögöttünk hagyott hónapok, a válság bebizonyította, hogy állami
szerepvállalás nélkül nem lehet gazdaságélénkítõ programokat létrehozni. Az önkormányzatoknak pedig akár közvetlenül
is be kell kapcsolódni egy-egy programba,
akár vállalkozásba is. A piac mindenhatósága csõdöt mondott. A 16 év után végre
elindult intézményi beruházások mellé
(melyek élhetõbbé és várossá teszik a települést, fokozzák az emberek komfortérzetét, és jövõképet mutatnak a felnövekvõ
generációnak) kell tenni a munkahelyteremtést, hogy itt maradjanak a fiatalok és
hogy fizetõképes legyen a lakosság. Ehhez

9

magunknak kell lépni, magunknak kell
megteremteni a feltételeket. Csodákra
nem kell várnunk, csodák nincsenek. Az
elmúlt 18 év bebizonyította, csak magunkra számíthatunk.
4. Munkahelyteremtésre vonatkozó elképzeléseink közül, mint korábban említettem egyelõre semmi sem valósult meg.
Melyek voltak ezek? Az Üveggyár területének a tulajdonosokkal közös újrahasznosítása; Ipari Park létesítése zöldmezõs beruházásban Miskolccal közösen a Faiskola
területén; erõmûépítés; termálvizes fürdõ
létesítése; termikus energia hasznosítása;
szennyvíziszap újrahasznosítása.
Nos, a gázenergia-ellátás utóbbi években vissza-visszatérõ problémái, energiafüggõségünk folyamatosan aktuálissá teszik a termikus energia hasznosítását. Ez
nem unikum, Magyarország több településén már megvalósult, tehát vannak helyi
tapasztalatok is, van kivel konzultálni. A
villamosenergia olcsóbbá tételére erõmû
építését javasoltuk. Debrecenben a közelmúltban tették le az alapkövét, és egy
éven belül üzembe helyezik azt a fajta környezetbarát, az uniós normáknak megfelelõ üzemet (melyet az EU 15 tagállama, Japán, USA, Kanada már használ), amely a
szilárd hulladékok ártalmatlanításakor felszabaduló hõt elektromos energiává alakítja át, így alternatív energiaforrást jelent
a településnek, jóval kedvezõbb áron. De
említhetjük mellette (és példaként vehetjük Szlovákiát, ahol önkormányzati segítséggel egyre több épül) a szélerõmûvek
létesítését is, mely szintén alternatív energiaforrásként szolgálhat (Felsõzsolcán, aki
arra jár, láthatja mûködés közben is).
Ezen beruházások amellett, hogy olcsóbbá teszik az energiát, ezen keresztül a
lakosság életét, munkahelyeket is teremtenek, hiszen a vállalkozókat is vonzza az
olcsóbb energia, a kisebb üzemeltetési
költség. Ezek mellé, ha mellétesszük az
Üveggyár és a Faiskola területének hasznosítását, akkor az új munkahelyek által
megtermelt jövedelmek következtében az
önkormányzat növekvõ bevételeibõl már
a kötvény visszafizetése is biztosított lehet.
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A városban mûködõ civil szervezetek közül Ön kiket támogatna
leginkább?
Gyõriné Szentesi Éva

- Elsõsorban a helyi polgárõrök tevékenységét tudnám kiemelni a szervezetek közül.
Számos rendezvényen biztosítanak, az iskoláknál irányítják a
forgalmat, és nem utolsósorban térítés nélkül ügyelnek a
közrendre. A jelenlegi körülmények között, amikor egyre
durvábbak a bûnözõk, õk a
testi épségüket kockáztatják.
Ezért az önkormányzati keret
szétosztásakor õket támogatnám a legnagyobb mértékben.
A kapott összegbõl javítani
tudnák a felszereltségüket, és
vélhetõen több pénz jutna a
gépkocsi üzemeltetésére is.

volna szükség Sajószentpéteren, amiben a polgárõrség
sok segítséget nyújthat. Több
pénz kellene a mûködésükhöz. Aztán - a közelmúlt éveire
visszagondolva - hiányoznak
számomra a színvonalas sportesemények, mivel a magasabb
osztályú klubjaink megszûntek. El tudnám képzelni a
sportnak az alapokról történõ
fejlesztését, mert a hétvégi
meccsek eseménynek számítottak a városban. Áldozni kellene a kultúrára is, véleményem szerint fõként a zenei
oktatásra. A tehetséges gyerekekbõl aztán lehet egy kis
együttest alakítani, akik helyi
rendezvényeken lépnének fel.

Na és a közbiztonság, az örökzöld téma, amire mindenképpen költeni kellene, a lehetõ
legtöbbet. Szeretnék újra biztonságban élni ebben a városban.

Borsos Sándor

Faul István
- Nem csak relatíve rossz a
közbiztonságunk, mert a tények a valóságot tükrözik. Volt
egy veterán Volgám, amit le
akartam vizsgáztatni, ám az alkatrészeit a saját telkemrõl
lopták el. Írja le nyugodtan,
hogy az elkövetéssel - ahogyan
sok más bûncselekménnyel is fõleg az etnikumot gyanúsítom. Odafönt nem érzékelik,
mekkora a baj, és csak nyomják nekik ész nélkül a szociális
segélyt. Ezek után gondolhatja, hogy a rendõrséget és a polgárõrséget emelném ki a támogatottak közül. A sport viszont
örökre a szívem csücske marad, hiszen valamikor mûködtettünk turistaszakosztályt, jártam tekézni, és ezek mostanában nagyon hiányoznak. Tudom, hogy mindent a nulláról
kellene kezdeni, de ha sosem
kezdjük el, nem haladunk elõre.

Nahaj József

- A közbiztonság erõsítésére

- Évtizedeken át jártam a nõi
és férfi kézilabdameccsekre, a
klubot akkoriban még a bánya
támogatta. Nem tudom, most
mennyibe kerülne a csapatok
fenntartása, de legalább újra
kellene alakítani egy-két szakosztályt. Elsõsorban az utánpótlás-nevelést tartanám fontosnak, mert a fiatalok ez által
sportolási lehetõséghez jutnának, az ügyesebbekbõl pedig
kialakulhatna idõvel egy új csapat. Legalább a férfi és nõi kézilabdát kellene újraszervezni
önkormányzati támogatással.

Tóth Józsefné
- Olyan civilszervezetet tudnék elképzelni a támogatottak
10

között, amelyik a gyermekek
egészséges életmódra nevelésével foglalkozik. Sok a túlsúlyos fiatal, akik a mozgásszegény életmód és a helytelen
táplálkozás miatt híztak el. Számukra kellene programszerû
sportfoglalkozásokat szervezni, és rávezetni õket a helyes
táplálkozásra. Ezt egészen az
óvodás kortól kellene elkezdeni, aminek nem csak a fogyás
lenne a haszna. A sportoló gyerek fegyelmezettebb, jobb a
testtartása és magabiztosabb a
mindennapokban. Ezek a jellemzõk ma sok fiatalból hiányoznak.

Dr. Kelemen István

- A Vöröskereszt, az egészségre nevelés és a véradásszervezés szerepel a listámon, amit
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az egészségügyi felvilágosítás
követ, tehát azoknak a szervezeteknek juttatnék a támogatási keretbõl, amelyek ezen a területen mûködnek. Orvosként
ugyanis tudom, hogy mennyire rossz a lakosság egészségi
állapota, amin sürgõsen változtatni kellene. Számos betegség megelõzhetõ lenne az
egészséges életmóddal, a helyes táplálkozással és a káros
fogyasztási cikkek elhagyásával. Rendszeres szûrõvizsgálatokkal idõben fel lehet is-

II. évf. 2. szám
zorálják. Az utcánkból többen
is járnak ebbe a csoportba, sõt
olyat is ismerek közülük, aki
családalapítás után sem hagyta
abba. Ügyesek ezek a lányok,
sokat gyakorolnak, mert csak
sok munkával lehet elérni,
hogy egységesen mozgó csapatot alkothassanak. Úgy érzem,
õk megérdemlik a kiemelt figyelmet.

merni a betegségeket, ám ezek
megszervezéséhez pénz kell. A
bíráló bizottság tagjai erre is
gondoljanak, amikor felosztják
a rendelkezésre álló forrást.

Szalma Istvánné
- A sajószentpéteri mazsorettek nagyon sok meghívást kapnak a különbözõ települések
rendezvényeire. Õk biztosan
jó hírét viszik városunknak,
ezért ha kérhetem a testület
tagjait, õket kiemelten szpon-

Kovács I.

Pályáztak a civil szervezetek
- A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendeltünk bõvült
két melléklettel, egy összeférhetetlenségrõl szóló nyilatkozattal, továbbá egy közzétételi
kérelemmel, ugyanis megfelelõ nyilvánosságot kell biztosítani a közpénzekbõl megvalósuló támogatásoknak. Az öszszeférhetetlenségrõl annyit
kell tudni, hogy a támogatást
odaítélõ szervezet semmilyen
jogviszonyban nem állhat a támogatást kapó szervezettel,
ennek megfelelõen a képviselõ-testület csak a keretösszeget
határozza meg, a döntést azon-

Városunk képviselõ-testülete kereken 20 millió
forintot hagyott jóvá a 2009-es költségvetés soraiban a civil, illetve az egyéb szervezetek támogatására. A korábbi gyakorlattól eltérõen átláthatóbb,
szabályozottabb keretek között pályázhattak támogatás elnyerésére az említett szervezetek, amit
a törvényi háttér változása indokolt. A részletekrõl Horváthné Tõzsér Anikó, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály vezetõje adott tájékoztatást.
- Miért vált szükségessé a
civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet átdolgozása?
- A tavalyi évhez képest jelentõsen módosult az említett
helyi rendelet, méghozzá
azért, mert idõközben megjelent a 2007. évi CLXXXI. törvény, amely a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szól, és amely kimondja, hogy valamennyi államháztartási alrendszerbõl
nyújtott pénzeszköz - vagy pályázati úton vagy egyéni elbírálás alapján - e törvény hatálya
alá tartozik. Ennek megfelelõen kellett bizonyos összeférhetetlenségi szabályokat beépíteni a helyi rendeletbe. További
változás, hogy kibõvült a
támogatotti kör, így az államháztartáson kívüli egyéb szervezetek is élhettek támogatási
igénnyel.
- Milyen határidõkre kellett figyelniük a pályázóknak?
- A pályázatok benyújtásának
határideje 2009. február 15-e
volt, ami ugyan elsõ hallásra

talán szûkös idõintervallumnak tûnik, azonban éppen a
pályázók érdekében változtattunk a korábbi gyakorlaton, hiszen az elõzõ években csak a
költségvetés elfogadását köve-

A sportot manapság is sokan támogatnák a városban
tõ hónapban nyújthatták be
igényeiket. Azt pedig vélhetõen nem szükséges magyaráznom, hogy a jelen gazdasági
körülmények között mindenki
arra törekszik, hogy minél hamarább forráshoz jusson.
- Mit jelent a gyakorlatban
az Ön által említett összeférhetetlenségi szabály?

ban egy háromtagú bizottság
(Balla Albert, Leskó Imre,
Rémiás András - a szerk.) hozza meg.
- Jól látszik az a fajta törekvés, hogy ellenõrizhetõbb, átláthatóbb keretek
között jussanak közpénzhez
a különbözõ szervezetek.
Ha már a kérelem is ilyen
11

mértékben
szabályozott,
gondolom az elszámoltatás
is az lesz!?
- Évek óta próbáljuk szigorítani az elszámolásokat (természetesen nem elsõsorban a bürokrácia tekintetében), méghozzá azért, hogy a megítélt támogatások valóban azokra a célokra legyenek fordítva, amelyekre a képviselõ-testület azt
szánta. Véleményem szerint
mostanra egy megfelelõ rendszer alakult ki az elszámolások
tekintetében, azt azonban hozzá kell tennem, hogy egy-két
helyi civil szervezet számára továbbra is az újdonság erejével
hat az elszámoltatás ténye, holott évek óta önkormányzati támogatásban részesülnek.
- Az elmondottakból világosan kiderült, hogy a helyi rendelet átdolgozására a törvényi háttér változása miatt volt
szükség, azt azonban nem
tudjuk, hogy a képviselõ-testület, esetleg a pénzügyi osztály tervez-e további szigorításokat a támogatási keretöszszeg felosztása kapcsán?
- A korábban felvázolt törvényi szabályozás felhatalmazást
ad ugyan a helyi önkormányzatoknak, hogy saját rendeletükben szigorúbb feltételrendszert alakítsanak ki, ezzel kapcsolatban azonban mind a
képviselõ-testület, mind a
pénzügyi osztály azon az állásponton van, hogy nincs szükség további szigorításokra.
S.B.
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Változások a szociális ellátásban
Interjú Fóris Istvánnal, a Hatósági és Szociális osztály vezetõjével
lapítottak meg, vagy akik olyan
14 év alatti gyermeket nevelnek családjukban, akinek a
napközbeni intézményes ellátása önkormányzati részrõl
nem megoldott. Minden más
rászoruló, aki eddig rendszeres szociális segélyben részesült, de nem sorolható be az
elõzõ kategóriák egyikébe
sem, rendelkezésre állási támogatásra lesz jogosult. Az erre való jogosultság alapfeltétele, hogy az aktív korú, nem
foglalkoztatott személyt az önkormányzat a törvényben rögzített elõírásoknak megfelelõen be tudja vonni közcélú
munkába, amit õ köteles lesz
elfogadni. Különben csak abban az esetben kerül folyósításra a rendelkezésre állási támogatás, ha az önkormányzat
nem tud neki munkát biztosítani.
- Hány fõt érint ez a változás városunkban?
- Ez a változás mintegy 700
fõt érint településünkön, ebbõl a 700 fõbõl körülbelül 4550 fõ 55 év feletti, az egészségkárosodottak száma pedig
mintegy 18-20 fõ. A többi, korábban rendszeres szociális segélyben részesült állampolgár,
a jövõben rendelkezésre állási
támogatásra (RÁT) lesz jogosult.
- Hogyan alakul a támogatások finanszírozása? Ez
éves szinten miként érinti a
város költségvetését?
- A finanszírozásban is alapvetõ változás következett be az
idei évtõl. A rendszeres szociális segély 90%-át az állam finanszírozza úgy, mint korábban, a fennmaradó 10% önrészt pedig az önkormányzatnak kell hozzátennie. Az újólag
megállapított RÁT-ra jogosultak esetében 80%-ot finanszíroz a központi költségvetés,
ehhez 20% önrészt kell tervezni. Jelentõs változás a finanszírozás tekintetében, hogy közcélú munkában történõ részvétel esetén a bér és járulék
költségeit az állam 95%-os

A helyi önkormányzatoknak számos kötelezettségük
van, így többek között a kormányzati rendelkezések
végrehajtása, valamint a közigazgatási feladatok ellátása is ebbe a körbe tartozik. Amennyiben a választott
törvényhozó testület új törvényt alkot, vagy módosít
egy már meglévõ jogszabályt, úgy a döntést a helyi irányító szervezeteknek kell végrehajtaniuk. Nincs ez
másként azzal a törvénymódosítással sem, amely a szociális ellátások megváltoztatásáról szól. A településünkön is széles rétegeket érintõ módosításokról Fóris István, a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális osztályának vezetõje nyilatkozott lapunknak.

Fóris István
- A szociális törvény miként szabályozza a szociális
ellátásokat az önkormányzatokra vonatkozóan?
- Az önkormányzatokra vonatkozóan alapvetõen keretszabályt ad. Néhány tekintetben pontosan meghatározza a
különféle ellátásokhoz kapcsolódó jogi szabályozást, de sok
esetben lehetõséget ad helyi
rendeletek alkotására is, természetesen a törvényi keretek
megtartása mellett. Magának a
törvénynek két fõ területe van.
Az egyik része a pénzbeli ellátásokra, a másik része a személyes gondoskodást biztosító ellátásokra vonatkozó szabályozási forma. A pénzbeli ellátások szabályozása a polgármesteri hivatal feladata, míg a személyes gondoskodást biztosító
ellátások biztosítására nálunk
intézményes rendszer került
kialakításra, így jött létre a Területi Szociális Központ.
- Milyen alapvetõ változá-

sok történtek legutóbb a jogi szabályozásban?
- 2008 decemberében fogadta el a Parlament a legutolsó
törvénymódosítást, amely leginkább az aktív korúak szociális ellátásával kapcsolatos kérdéskört érintette. Ennek a törvénymódosításnak az volt a
célja, hogy a segélyben részesülõket minél szélesebb körben lehessen bevonni a közfoglalkoztatási rendszerbe. Az
eddig hatályos törvényi szabályozás alapján, aki megfelelt a
törvényben, illetve a helyi rendeletben rögzített feltételeknek, egy jogcímen, rendszeres
szociális segély címen kapott
támogatást. A törvénymódosítás 2009. január 1-jétõl felosztotta az e segélyben részesülõk
körét. Továbbra is folyósításra
kerül a rendszeres támogatás
azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik betöltötték 55.
életévüket, illetve akiknél valamilyen egészségkárosodást ál12

részarányban finanszírozza, így
a helyi költségvetésnek 5% saját forrást kell mellé terveznie.
2009-ben a helyben tervezett
források igénye (ez irányú segély kifizetésére), elõzetes számításaink szerint 250 millió forint lesz. Ebbõl egyenesen következik, hogy mintegy 50 millió forint költséget kell terveznünk saját forrásunk terhére,
erre a feladatra.
- Melyek jelenleg a törvénymódosítással összefüggõ önkormányzati feladatok?
- Az elsõ és legfontosabb önkormányzati feladat az, hogy a
Polgármesteri Hivatalnak 2009.
március 31-éig, valamennyi segélyezettet felül kell vizsgálnia,
jegyzõi hatáskörû döntést kell
hoznia arról, hogy a segélyezett személyi helyzete és a jogi
szabályozás alapján mely kategóriába sorolható. Ezzel párhuzamosan a törvény szerint
2009. április 15-éig el kell készíteni az úgynevezett közfoglalkoztatási tervet, mert ennek
jóváhagyása nélkül az említett
95%-os finanszírozási támogatás nem hívható le. Van még
egy további feladatunk is. A
kapcsolattartás jegyében újraszabályozásra kerül a rendszeres szociális segélyben részesülõ aktív korúak Családsegítõ
Szolgálattal való együttmûködési kötelezettsége. Mivel
Sajószentpéter 2000 fõ fölötti
település, a tervet a szociális
kerekasztallal is meg kell tárgyalni. A vélemények beérkezését és az elõterjesztést követõen a képviselõ-testület dönt a
terv jóváhagyásáról. A korábban említett, közfoglalkoztatásra vonatkozó 95%-os finanszírozás ugyanis csak ezen feladatok végrehajtása után áll a város rendelkezésére.
- Nem kérdés, az átalakult
segélyezési rendszer sok feladatot ró a szociális osztály
munkatársaira. Ehhez kívánok Önöknek jó munkát!
Vesterné Orbán Szilvia
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Költözik-e az iskola, amíg „öltözik”?
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében újul meg a Kossuth Iskola
elkészültek a XXI. századi iskoláról. Az érdeklõdõk a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán tekinthetik meg.
- Hol tanulnak majd azok
a gyerekek, akiknek a második otthona éppen újjáépül?
- A fenntartó és az iskola vezetésének elképzelése szerint
a Kossuth Lajos Iskola felsõ tagozatos tanulócsoportjai a Pécsi Sándor Tagiskola régi épületében kerülnek elhelyezésre
a következõ tanévben. Az alsó
tagozatos kossuthos kisdiákok
pedig a székhelyintézményben
maradnak.
- Mikorra várható a kész
épület átadása, használatba
vétele?
- A felújított Kossuth Lajos
Iskola épületének átadására - a
tervek szerint - 2010 augusztusában kerül sor. Ha minden az
elképzelések szerint alakul, az
alsó és a felsõ tagozatosok is
megújult Kossuth Iskolában
kezdhetik meg az új tanévet.

Városunk nem túl nagy ahhoz, hogy egy aprócska hír
is ne söpörne hamar végig rajta. Ahhoz pedig kétség
sem férhet, hogy villámgyors az információáramlás akkor, amikor a lakosság széles rétegeit érintõ döntés lát
napvilágot. Aktuális témánk a Kossuth Lajos Iskola felújítása.
Nem véletlen a szóbeszéd
tárgya, ugyanis nem titok,
hogy az Önkormányzat (sikeres Uniós Pályázat segítségével) komoly támogatást nyert
iskolafelújításra. Ez a lakóhelyünk fejlõdését szolgáló beruházás mégis bizonytalanságot
vált ki a szülõk körében.
Örömmel fogadják az oktatás
színvonalának fejlesztését, és
kíváncsian várják, vajon milyen
lesz ez az "új" iskola külsõ
megjelenésében és felszereltségében. Ugyanakkor jelen
van a bizonytalanság is részükrõl. Csak találgatják, mi lesz
majd az érintett intézményben
tanuló gyermekekkel a felújítás ideje alatt. Érinti-e a város
más oktatási intézményeit is a
Kossuth Iskola rekonstrukciója? Nem tudják, hol és hogyan
végzik majd a gyerekek a megszokott iskolai tevékenységüket, esetleg milyen nehézségekkel kell majd szembenézniük az áthidaló megoldások miatt? Kérdéseinkre Perényi Barnabás, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola igazgatója válaszolt.
- Miért a Kossuth Iskolára
esett a választás?
- A Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola székhelyintézménye 2008-ban ünnepelte
70. születésnapját. Az iskolaépület régi szárnyán bizony
meglátszik a hetven esztendõ.
Ráfér a felújítás a város szívében elhelyezkedõ intézményre, amely több mint négyszáz
gyermek második otthona.

Mindezek indokolták a 327
millió forintos beruházást (ebbõl 230 millió forint a támogatás összege - szerk.) városunk
legrégebbi iskolájában.
- Mikor kezdõdnek a felújítási munkálatok?
- A Kossuth Lajos Iskola teljes körû felújítása 2009 szeptemberében indul. A felújítás
az Építési és Városüzemeltetési osztály tervei alapján 4
ütemben zajlik majd. A mun-

Éles Emõkét, az Építési és
Városüzemeltetési osztály vezetõjét a beruházás mûszaki
tartalmáról kérdeztük, aki az
alábbi tájékoztatást adta: "A rekonstrukció során az egyes
épületrészekben az alábbi
munkavégzésre és helyiségek
kialakítására kerül sor: az iskola valamennyi ablaka és bejárati ajtaja kibontásra kerül, és
helyette az elõírásoknak megfelelõ hõszigetelõ képességû
mûanyag ablak és bejárati ajtó
kerül beépítésre. A teljes homlokzat 8 cm vastag hõszigetelõ
burkolatot és vakolatot kap.
Valamennyi régi helyiség újrafestése megtörténik. Az öregkori szárnyban 7 db tanterem,
logopédiai helyiség, szertár,

Perényi Barnabás
kálatok ideje alatt, a kivitelezési területek teljes mértékben
lezárásra kerülnek attól az
épületrésztõl, ahol az alsós tanulók oktatása folyik majd.
- Készültek-e a látványtervek? Hol lesznek majd megtekinthetõek?
- Már az engedélyes tervek is

raktár, valamint 2 db 50 m²-es
csoportszoba kialakítását tervezzük. A régi szárnyban egy
136 m² alapterületû étterem
biztosítja majd a gyermekek étkeztetését, amelyben kézmosó, valamint táska és kabát lerakóhely is lesz.
Ugyancsak a régi szárnyban
lesz még egy szertárral, valamint két szertár nélküli tanterem. A tervek szerint a tornatermi szárny bejárata egy 172
m²-es elõcsarnok-aulába vezet,
itt portával, akadálymentes lifttel és büfével is találkozhatunk. Itt kerül kialakításra a
mintegy 290 m²-es tornaterem, amelyhez tornaszertár,
orvosi szoba, és persze öltõzõmosdó is tartozik. Szintén ebben az épületszárnyban találjuk a balett-, illetve sportszobát, a modern technika tantermet, az énektermet, továbbá a
nyelvi labort, és a természettudományi elõadót is. Az iskolai
könyvtárat is itt kell majd keresnünk, amely szükség esetén
különválasztható. Egyik része
marad a könyvtár, a másik része az olvasóterem, a kettõ
összesen mintegy 114 m² alapterületû. Megnõ a tantestületi
szoba mérete is, s itt kerül elhelyezésre a tagigazgatói, valamint a gazdasági iroda is. A különbözõ szinteken lévõ vizesblokkok természetesen akadálymentesen megközelíthetõek. A tornatermi szárnyat és az
öregkori épületszárnyat acélszerkezetû, zárt terû közlekedõhíd köti össze, amely szintén biztosítja az akadálymentes
közlekedést. A híd segítségével
az egész iskolában úgy lehet
majd közlekedni, hogy közben
nem kell kimenni a szabadba."
Vesterné Orbán Szilvia

A „Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában”,
tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos
Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz.
iskolájának megfelelõen Sajószentpéteren elnevezésû
projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében,
Európai Uniós támogatással valósul meg.

13

Saj szentpØter_2009_02.qxd

2/18/2009

9:32 AM

Page 14

Aktuális

2009. FEBRUÁR

Új mindennapok zéró toleranciával
Gyorsan elnyerik méltó jutalmukat a bûnelkövetõk
róság azt mérlegelte, saját védelmében nem lépte-e túl a
hatáskörét a megtámadott ember. Az állampolgár nem tarthat magánál semmilyen védelmi eszközt, mert azért büntetik, miközben a bûnözõk állig
felfegyverzik magukat. A rendõri intézkedésekre számos
esetben válaszoltak feljelentéssel az úgynevezett kisebbségvédõk, és nem ritkán elérték,
hogy meghurcolják a rend védelmére felesküdött embereket. Ez a folyamat vezetett elõ-

A város útjain és a térségben is egyre több rendõrrel
találkozhatunk. Ennek elõzménye, hogy egy bevetési
rendõrszázadot vezényelt Bencze József országos rendõr-fõkapitány megyénkbe, az egyenruhás hivatalnokok
jó részének pedig utcai szolgálatot rendelt el. A közbiztonsági helyzet ugyanis már olyan mértékben vált tarthatatlanná, hogy a pártok képviselõi egymást túllicitálva jelentették ki: nagy a baj.
Az országos fõkapitány által
meghirdetett zéró tolerancia
érvényes a bíróságokra is, így a
bûnelkövetõk ezekben a hetekben nem ússzák meg feljelentéssel vagy egyszerû pénzbírsággal. A hasonló esetekben
ugyanis gyakran az történt,
hogy a bíróság mérlegelte a
szociális hátteret és a gyerekszámot, majd az elkövetõ megúszta a felelõsségrevonást.
Most azonban nem ritkán
gyorsított eljárásban ítélik elzárásra a kisebb értékû lopások elkövetõit. Mindez köszönhetõ Pásztor Albertnek és
Káli Sándornak, akik felhívták
a figyelmet az egyre erõsödõ
etnikai feszültségekre, a megtorlás nélkül maradt bûnözésre. Mivel szavukat végre "odafönn" is meghallották, villámgyorsan elkészült az Új mindennapok - Komplex cselekvési program Borsod-AbaújZemplén megyében nevû bûnüldözési csomag. Február 3-án
Vereckei Csaba rendõrezredes,
megyei fõkapitány tartott sajtótájékoztatót, ahol kifejtette:
a kialakult helyzet okainak feltárása nem rendõrségi feladat,
ám tény, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete mást
mutat, mint a statisztika. Ezért
dolgoztak ki egy cselekvési
programot, amelynek célja a
határozott rendõri jelenlét a
frekventált és a bûnügyileg fertõzött területeken. Kivezényelte a kutyás szolgálati egységet
is, mert a négylábú segítõk
erõsítik az intézkedõ rendõrök
biztonságát. Javaslatot tett a
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) kibõvítésére,
valamint a különféle jelzõrendszerek használatának kiszélesítésére. A rendõrlétszám

pótlására fegyveres biztonsági
õrökkel védetik majd a rendõrségi objektumokat, így több
ember jut a közbiztonság erõsítésére. A Készenléti Rendõrségnél új egységeket hoznak

A közlekedésben szabálytalankodók után a bûnözõk is
zéró toleranciára számíthatnak
létre. Az Új mindennapokban
a rendõrség nagyobb rendet
garantál, ugyanakkor nagyobb
rendet is követel az állampolgároktól.
Végre! - mondják az adófizetõ állampolgárok, de különösen azok az emberek, akik már
a bûnözõk áldozatává váltak
akár anyagi, akár fizikai értelemben. A rendszerváltozáskor
felpuhított büntetõtörvénykönyv ugyanis alkalmat teremtett a zavarosban halászóknak
arra, hogy kis rizikó mellett
nagy haszonra tegyenek szert.
Így tüntettek el egész erdõterületeket a fatolvajok, ezért
vágták le a szolgáltatók kábeleit, és ezért lopták a templomi
harangokat is a fémtolvajok. A
védekezés szintjét szigorúan
meghatározták a törvényalkotók, így fordulhattak elõ olyan
példátlan esetek, amikor a bí-

ször a tyúklopásig, a kiskertek
kifosztásáig, majd a miskolci
sorozatrablásokig, a csalással
végrehajtott lakásfoglalásokig,
és az egyre agresszívabb csoportos támadásokig.

14

Sajószentpéteren az akciósorozat elsõ napján egy fatolvajt
értek tetten, akit gyorsított eljárásban 15 nap elzárásra ítéltek tudtuk meg Szternai Tamás
rendõrõrnagytól. A város õrsparancsnoka elmondta: saját
emberekbõl több gyalogosszolgálatot szervezett, és a bûnügyes állományt is bevonták a
járõrözésbe, valamint a figyelõszolgálatba. A megyei fõkapitányságról változó napszakokban érkezik erõsítés, a fokozott
rendõri jelenlét pedig már a
kezdetekkor megtette hatását.
A következõ tájékoztatást február 11-én kértük a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság bûnügy
osztályától, ahol megtudtuk: a
megnövekedett rendõri jelenlét miatt érezhetõen, 10-20 százalékkal esett vissza a bûncselekmények száma. Elfogtak öt
körözött bûnözõt - köztük egy
sajószentpéterit -, akik nem
kezdték meg szabadságvesztésük letöltését. Négy fatolvajjal
szemben is intézkedtek, és
megállítottak egy személygépkocsit vezetõ kazincbarcikai
nõt, õ jármûvezetés eltiltás hatálya alatt ült a volánhoz. Mivel
ezt a bûncselekményt visszaesõként követte el, elsõ fokon
30 nap elzárásra ítélték. Mivel
ezt megfellebbezte, a másodfokú ítéletig szabálysértési õrizetben tartják.
Kovács István
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Megkezdõdött az NB II-es sakkbajnokság
Mint ahogy korábbi, nyári
számunkban beszámoltunk róla, a sajószentpéteri sakkcsapat feljutott az NB II-be, a Megyei I. osztályból. Azóta már
szeptemberben el is kezdõdtek a bajnoki küzdelmek a magasabb osztályban. Újonc csapatként elsõdleges cél a bennmaradás, de úgy tûnik, hogy
nem lesznek kiesési gondok,
sõt. Sorra szerzik az értékes
pontokat, és 7 forduló után 4
gyõzelemmel, 2 döntetlennel,
és 1 vereséggel állnak a 12 csapatos mezõnyben az elõkelõ 4.
helyen. Eddigi legnagyobb sikerük a tavaly még NB I/B-s
Debreceni TEVA csapatának legyõzése 8,5-3,5 arányban. A
legutóbbi
fordulóban
az
EMSE-Miskolc csapatát verték
meg 8-4 arányban, idegenben.
Következõ mérkõzésüket február 22-én játsszák, hazai környezetben, a Mûvelõdési Központban 10 órai kezdettel a
Hajdúszoboszló ellen. Minden
sakkszeretõ érdeklõdõt szeretettel várnak.
Közben egyéni megmérette-

téseken is részt vesznek (a csapatbajnokság mellett) a sakkozók. Az I. Macropolis rapid bajnokságban (126 fõ induló),
Miskolcon, kölyök korcsoportban Heidrich Máté, a seniorok
között Nagy Kálmán, az amatõrök között pedig Márton Lajos
nyert.
Valamennyien
a
sajószentpéteri sakkcsapat versenyzõi. Az új év elsõ hétvégéjén a szlovákiai Tornalján 62 fõ
részvételével rendezett sakkversenyt nyerte az egyesület a
sajószentpéteri Zabiák József
személyében. Szintén szlovákiai verseny volt a következõ
helyszíne az újabb sajószentpéteri sikernek. Február 8-án
Sajógömörben 112 induló közül a sajószentpéteri származású Kiss Pál lett az elsõ, míg
Zabiák József a 2. helyen végzett, aki a sajószentpéteri sakkcsapat elsõtáblás játékosa. Az
ifjúságiak
között
pedig
Heidrich Máté gyõzedelmeskedett a határon túli Sajógömörben.

A bajnokság állása a 7. forduló után
NB II. Barcza csoport (2008/2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sólyom Sándor

Nyíregyházi SI SE
Hajdúszoboszló
Kazincbarcika
Sajószentpéter
Debreceni EAC
Debreceni TEVA SE

64
52
49
46,5
46
42,5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piremon SE
Edelény
Debreceni Betû
Mezõkövesd
Tiszavasvári
EMSE-Miskolc

37
35,5
34
33,5
32,5
27,5

Egy-egy megfontolt lépéshez bizony sok idõ kell

A magyar kultúra napjára emlékeztek a Központi Óvodában

Hóember más-más
megfogalmazásban
A Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvodában,
2009. január 29-én, a magyar
kultúra napja alkalmából egy

kiállítással egybekötött megemlékezést tartottak.
Székelyné Drahos Mária
óvodavezetõ a köszöntõjében
hangsúlyozta, nagyon fontos,
hogy a gyermekek már az óvodában kapcsolatba kerüljenek
a különbözõ mûvészeti ágakkal (mese, vers, tánc), hiszen
itt megismerik az alapokat, így
amikor iskolába kerülnek, sokkal könnyebben tudnak majd
eligazodni ezen a területen. A
program "A hóember története" c. mesejátékkal indult,
majd ezt követõen a gyerekek
rajzolási, illetve ragasztási
technikával készítettek különbözõ illusztrációkat a mesejátékkal kapcsolatosan. Ezzel

egy idõben, az intézmény aulájában, az óvodapedagógusok
és a pedagógiai asszisztensek
munkáiból nyílt egy rendkívül

színvonalas kiállítás, melynek
témája természetesen a hóember volt.
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