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Harctéri levél
Drága Fiam!
Meglehet, ez a levelem az
utolsó, amit a magyar hon szabadságáért vívott harcunkból
írok neked. Ne keseredj, ha így
történik, tudd azt, hogy apád
mindenre elszántan, büszkén
adta életét a nemzetért, a jövõdért!
Honvédseregünk itt áll Világosnál fáradtan, megtörten,
számolatlan marsok, véres csaták után, ámde nagy harci
kedvvel. Nem tudni, mi lesz,
nincs hír róla, hogy Görgey
apánk rohamot vezényel, vagy
megegyezik a ránk törõ oroszszal és a nemzetünk pusztulását óhajtó némettel. Magam
sem tudom eldönteni, mi szolgálná jobban a haza sorsát: ha
nekimennénk a túlerõnek, s
ott pusztulnánk mind egy szálig, vagy ha letennénk a fegyvert, nem engedve több magyar vér kiontását.
Majd Ti ítélkeztek rólunk, Fiam. Amikor ezt teszitek, ne fe-

ledjétek: ha nem is gyõzedelmeskedett a szabadságharcunk, mert már bizonyosság,
hogy nem gyõzhet seregünk a
túlerõ ellen, nos, ne feledjétek, hogy a magyarok, hogy
apáitok szabadságvágya véres
harcokon és dicsõséges gyõzelmeken át eljutott a döntõ
ütközetig! E pillanatnak irtózatos nagyszerûsége olyan szorítva hat le keblemre, mint Kossuthé, amikor leborult a nemzet nagysága elõtt.
Gyõztünk, Fiam! Megmutattuk a világnak, hogy nem csak
virtuskodni, de összefogni is
tud a magyar. Éppen ennek
okán, bármi történik velünk itt
Világosnál, ne sirassatok. Ünnepeljétek õseiteket! Hõsként
emlegessetek bennünket, mert
halni kész hõs volt mindenik
gyalogos, huszár és pattantyús,
magyar és külhoni, aki vérével
pártolta ügyünket. Vigadjatok,
ha rólunk beszéltek, elõ ne kerüljön a gyász fekete színe,
csak a piros, a fehér és a zöld!

Ezt lengessétek kigyúlt arccal,
mert ennek a zászlónak a látványa, lobogása sarkallt, ûzött tízezreket eszeveszett rohamra,
s haltunk volna érte mosollyal
lelkünkben, szilárdan hitünkben. El ne hangozzon egyetlen
szomorú dal, búslakodó mondat, ha tetteinkrõl szóltok, hanem vidám zene mellett táncot
ropva a Pilvaxot, a Nemzeti
Múzeumot, a pákozdi diadalt,
az ozorai gyõzelmet és Buda
visszafoglalását emlegessétek!
Ne feledjétek, de ne is idézzétek gyakorta a hóhérokat és
hazánk megrontóit! De véssétek a fiaitok eszébe a márciusi
ifjak nevét, mert Irinyi, Degré,
Pállfy, Irányi, Petõfi és a többiek tetteikkel a legfontosabbat:
a bátorságot és a hitet adták
nekünk.
Zengjetek himnuszt Kossuthról, Petõfirõl, Bemrõl és
minden vezérrõl, bármilyen
nemzet fiaként állt seregeink
élére! És különösképpen parancsnokunkról, Görgeyrõl,
hiszen a sûrû
puskatûzben, a
huszárok lovasrohamánál õ
állt elõl, s nem
riasztotta vissza
sem az ellenséges hadcsapatok szuronyerdeje, se a pusztulást hozó kartácstûz. Kossuth a nép apja. Hadi bajtársaimmal
mi
Görgeyt és Bemet tiszteljük
apánkként,
mert õk fúvatták meg a kürtöket, õk mutattak kardjukkal irányt, õk
vezényeltek
csatártüzet, õk
szólaltatták
meg az ágyukat, s mert õk
szenvedték
meg velünk a
testi és lelki kínokat.
Mint
ahogyan a gyõ2

zelmi mámor lélekemelõ pillanataiban s testvéreink gyászolásakor is közöttünk voltak.
Így van ez jól, Fiam. Mert
bennünket nem a dicsvágy vezérelt, mi nem dicsõségre
vágytunk, hanem gyõzelemre!
Mi a szabadságért küzdöttünk,
nem pedig a hatalom koszorújáért, amin már harcunk kezdetétõl marakodnak a sanyargató urak, a hivatali tábornokok és a nyelvünket alig beszélõ, beszédünket meg sem értõ
politikusok.
Ezt ne engedjétek, Fiam! Ha
méltón akartok emlékezni
ránk, ne tûrjétek, hogy egy magyar a magyarral ne parolázzon, hogy egy magyar a másik
magyarra kezet emeljen, hogy
bármilyen fajta, nemzetû vagy
hitû ember két magyar közé
álljon, vagy ellenére ártson.
Példaadásképpen szolgáljanak
nektek tetteink, s leginkább a
sanyarú idõkben fogjatok öszsze. Intsen benneteket a belsõ
viszálykodások elkerülésére
Petõfink szava: "Azért nem gyõzött eddig is a hon, Mert sohasem volt egy akaraton..." Ha
pedig igaz ügyért harcoltok,
mellétek állnak majdan más
népek fiai is, mint ahogyan
hozzánk csatlakoztak, s pusztult pajtásaimmal együtt számolatlan olasz, horvát, lengyel, amikor száz tûztorok
hányta ránk a golyózáport.
Fogjatok össze, Fiam! Legyetek egyek a hazában, mint mi
voltunk a forradalomban és a
szabadságharcban a nyolcszázas évek derekán. Mint Sándorunk mondta: fölemeltük a
magyar zászlót magasra, az
egész világ láthatta.
Mégsem ez a fontos nekem.
Hanem a sorsotok, Fiam. Mert
ha gondolataimat Te magyarul
olvasod, s érti ezt a hallgatóság, s egykoron fiad és az õ közönsége is érti a magyar szót, s
meg is érti az õsök üzenetét,
akkor megérte az ezernyi áldozat.
Akkor gyõztünk, Fiam.
Apád, Világos mellõl
Fónagy István írása

Aktuális

II. évf. 3. szám

Egy ünnep, amely jelképpé vált
1848 március idusának eseményeit minden magyar ember
ismeri, szívén viseli, hiszen nekünk, magyaroknak március
15-e jelképpé vált - nemzetünk
szabadságszeretetét és a szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Március 15-e. Ha kiejtjük ezt a
mágikussá lett dátumot, minden magyar önkéntelenül teszi
hozzá az évszámot is. A magyar
forradalom és szabadságharc
késõbb Magyarország újkori
történetének meghatározó eseménye, a nemzeti önazonosság
egyik alapköve lett. Ez az esemény jelkép lett: a kivívott szabadság megõrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma, s a magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot. A forradalomról mondák, legendák
születtek, sokan sokféleképpen
írtak róla. Nehezen találhatnánk szebb szavakat, mint ame-

lyekkel az események egyik
résztvevõje, Jókai Mór jellemezte a szabadságharcot: "Kerestük
a szabadságot, mint egyedül
boldogító hitvallást a földön…
Felszabadítottuk a földet a szolgalom alól, a jobbágyot a járom
alól, a szellemet a rabbilincsek
alól… Teremtettünk a népbõl
nemzetet… Míg magyar él, míg
szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni
ez évre, annak történelmére s
történetalkotó alakjaira. Dicsõség a halhatatlanoknak! Tisztelet illeti õket. Fõhajtás és köszönet, mert példát adtak az utókornak." Igen, példát adtak õk
nekünk, akik március 15-én,
minden évben, szerte az országban és a határainkon túl is
emlékezünk 1848. március 15ére. Az elsõ felelõs magyar kormányra, az áprilisi törvényekre,
a szabadság és nemzeti szuverenitás megteremtésére, a neve-

sekre és névtelenek sokaságára,
akiknek - mikor kellett, mikor
szükség volt rá - helyén volt az
eszük és helyén volt a szívük.
Emlékeztek Sajószentpéteren is
a Kossuth Lajos Iskolában az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulójára.
A szép számú ünneplõ elõtt a
Himnuszt követõen Fazekasné
Majoros Judit történész-muzeológus, a forradalom és szabadságharc borsodi eseményeinek
kutatója, feldolgozója, a Zempléni Múzeum igazgatója mondott ünnepi beszédét. Azt követõen a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pécsi Sándor
Tagiskolájának ünnepi mûsora
következett. A mûsor után a
képviselõ-testület tagjai, az önkormányzati intézmények dolgozói, a pártok, a civil egyesületek és szervezetek képviselõi,
valamint a megjelent helyi lakosok elhelyezték a megemléke-

A színvonalas ünnepi mûsort
a Pécsi Sándor Tagiskola
tanulói szolgáltatták
zés koszorúit, virágait az iskola
udvarán található Kossuth-szobornál. A városi megemlékezést
a Szózat hangjai zárták.
Sólyom Sándor

Busók kergették a telet - Mátyás nap a Hunyadiban
Az egész délelõtt folyamán testés talpmasszázzsal, OXIGÉNtornával kényeztethettük magunkat. Az ebédlõben kóstolgató várt minket, Ötvösné
Pálkovács Viktória szülõ például
saját készítésû kenyerével,
gabonafasírtjával, retekcsírájával mutatta meg, hogy hogyan is
táplálkozhatunk
másképp,
egészségesen. Február 24-én
került sor a fõ rendezvényünkre: a Hunyadi napra. Mivel
Sajószentpéter 5 általános iskolája 2 éve, 2007-tõl egy intézmény, így minden ilyen nap remek alkalom arra, hogy tanulók
és nevelõk minél többet találkozzanak, megismerjék egymást. De a vetélkedõk, versenyek nem titkolt célja az is,
hogy a tanulók megmutassák,
összemérjék tehetségüket. A
délutánt Üveges Andrásné tagintézmény-vezetõ nyitotta meg.
Köszöntötte
vendégeinket:
Geregúr József alpolgármestert, Perényi Barnabást, a SKÁI
igazgatóját, a tagintézmények
vezetõit, dolgozóit és nem
utolsósorban a fõ résztvevõket:

A busók Mohácson sem vallottak volna szégyent
Iskolánk 1997-tõl viseli Hunyadi Mátyás nevét. Azóta minden évben megemlékezünk
névadónkról egy rendezvény
keretében. Az ünneplés idõszerû, hiszen igazságos királyunknak nemcsak névnapja van, hanem február 23-án születésnapja is. A Mátyás nap egyben jeles
nap: a népi idõjóslás szerint ha
Mátyás jeget talál, akkor azt öszszetöri, de ha nem talál, akkor
csinál. Az idõt elnézve - hamarosan itt a tavasz. Hogy a tavaszi

fáradtságot kiküszöböljük, a
rendezvényt megelõzõ szombaton "Egy nap az egészségünkért!" elnevezéssel egészségnapot tartottunk. A program
rendkívül választékos volt: 9-tõl
10 óráig falmászást tekinthettek
meg a résztvevõk, s bárki kedvére mászhatott, csünghetett a falon. 10-tõl 11 óráig a gerincünket tornáztathattuk meg, majd
az azt követõ jógaórán a saját
bõrünkön tapasztalhattuk, hogy
mitõl is olyan szépek a sztárok.
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a versenyzõket. Ezt követõen
Czakó Nóra 7. osztályos tanuló
verssel köszöntötte a tavaszt,
majd osztálytársai busóknak öltözve zenével, kolomppal, kereplõvel hangoskodva végképp
elkergették a telet. Iskolánk
"Mátyás ma" címmel képzõmûvészeti pályázatot hirdetett,
melyre bármilyen technikával
készített alkotással lehetett pályázni két témában. A megnyitó
keretében a tagintézmény vezetõje kihirdette a gyõztesek
névsorát.
A 14 órától kezdõdõ versenyek 5 helyszínen folytak. A
döntés mindenhol 2-3 fõs zsûri
kezében volt. E felelõsségteljes
megbízatást a város intézményeinek vezetõi, dolgozói vállalták. A gyerekek mind az 5 helyszínen izgatottan várták a zsûritagok döntését. Hogy oldjuk a
feszültséget süteménnyel, és
üdítõvel vendégeltük meg õket.
A délután jól telt, híre sincs a
télnek, s mi itt, a Hunyadiban
testileg, szellemileg, lelkileg
megújulva várjuk a tavaszt.
Kiss Csabáné
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Esély vagy egyenlõség?
Kérdéseinkre válaszol: Szilárdi László esélyegyenlõségi koordinátor
arról, hogy érdemes-e dolgozni. Visszatérve a gyakorlati példákhoz: az sem ritka eset,
hogy olyan roma fiatalok keresnek meg, akik valamilyen
szakmát tanulnak, de nincs
olyan munkahely, ahol a gyakorlati képzést megkaphatnák.
Ez utóbbi esetben is számos alkalommal sikerült megoldást
találnom. Fontosnak tartom
azokat a pályázatokat is, amelyek segítségével elõ lehet segíteni az integrációs folyamatokat, éppen ezért ezek megírásában, elõkészítésében is részt
veszek. Említhetném még az
átképzések szervezését, illetve
a közcélú foglalkoztatást is, hiszen én magam is a Fecskeszögben élek, így tényleges rálátásom van arra, hogy éppen
ki az, aki valóban rászorul a
munkára és az azzal járó szerény, de biztos javadalmazásra,
illetve ki az, aki krízishelyzetben van. És persze az is örvendetes dolog, hogy a TSZK-hoz
érkezõ karitatív adományok elosztásánál is kikérik a véleményem.
- Szinte nincs is olyan hét,
hogy ne borzolná egy újabb
erõszakos cselekedet a kedélyeket, amelyeket vagy
roma emberek, vagy roma
emberek sérelmére követnek el. Felröppent a hír,
hogy városunkban az Ön
irányításával roma polgárõrség alakul. Ennek a szervezetnek az életre hívását is
ezek az események motiválják?
- Jók az értesülései. Nagyjából egy hónapja vetetette fel
polgármester
úr,
hogy
Sajószentpéteren létre kellene
hozni egy romákból álló polgárõrséget. Miután teljes mértékben egyetértettem a javaslattal, azonnal hozzákezdtem a
szervezéshez. Elsõként mintegy 20 fõs egységre gondoltam, amikor azonban híre
ment a kezdeményezésnek,
máris több mint 30-an jelentkeztek. Az elsõ dolgom az volt,
hogy megvizsgáljam a jelentke-

Mostanában kezdjük csak megérteni az esélyegyenlõség kifejezés valódi tartalmát, pedig a megteremtésére
irányuló kezdeményezés nem új keletû. Magyarországon már 2004-ben elkezdõdött az esélyegyenlõségi hálózat kiépítése az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal, a
megyei önkormányzatok, valamint a megyei jogú városok összefogásával. Ennek hatására a megyeszékhelyeken Esélyegyenlõségi Koordinációs Irodák alakultak, a
kisebb városokban pedig esélyegyenlõségi koordinátorok vették fel a harcot a hátrányos megkülönböztetés
valamennyi formájával szemben.

Szilárdi László
2009.
február
1-jétõl
Sajószentpéteren is tevékenykedik esélyegyenlõségi koordinátor, méghozzá a Területi
Szociális Központ (TSZK) keretein belül. Szilárdi Lászlót aki ellátja ezt a feladatot - nemigen kell bemutatni városunkban, hiszen évek óta õ a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, emellett a Cigány
Kereszténydemokrata
Párt szóvivõje, sõt az országos
cigányvajda személyes tanácsadója is egyben. A minap a
Lévay József Tagiskolában látogattuk meg, ahol éppen fogadóórát tartott a feladatokban
cseppet sem szûkölködõ romavezetõ.
- Tulajdonképpen mi a feladata az esélyegyenlõségi
koordinátornak?
- Ha röviden akarok válaszolni, akkor azt mondhatom,
hogy közvetett vagy közvetlen
segítségnyújtás a diszkriminációt, az esélyegyenlõséget érin-

tõ esetekben. Persze a gyakorlatban ez sokkal összetettebb
feladat. Sokan azt gondolják,
hogy kizárólag roma származású emberek fordulhatnak hozzám a problémáikkal, pedig az
igazság az, hogy bárki, aki neme, származása, vallása, hitbéli
meggyõzõdése, fogyatékossága, netán kora alapján szenved
hátrányos megkülönböztetést.
De, hogy néhány gyakorlati
példát is említsek: többször
elõfordult az utóbbi idõben,
hogy olyan emberek kértek tõlem segítséget, akik úgy vélték,
hogy a származásuk miatt utasítják el õket, ha valahol munkára jelentkeznek.
- Valóban tömegesen jelentkeznek munkára a romák?
- Tudom, mire gondol. Amikor két-három generáción keresztül azt látják a gyerekek,
hogy a szüleik délelõtt 10-ig alszanak, és nem kelnek reggel
6-kor vagy még korábban,
hogy dolgozni induljanak,
nos, ebben a helyzetben valóban nem mindenki gondolja
úgy, hogy a közmunkával megkereshetõ szerény összegért
érdemes lenne mindennap
hajnalban kelni. Ennek részben egyfajta tudatlanság az
oka, hiszen a leszakadó rétegek abszolút nincsenek azzal
tisztában, hogy egy valódi (tehát nem feketén foglalkoztatott) munkavállalónak milyen
jogai vannak. Amikor részletekbe menõen elmagyarázom
nekik, hogy adott esetben milyen elõnyökkel jár a hivatalos,
esetükben közcélú foglalkoztatás, máris másként vélekednek
4

zõk elõéletét, hiszen az nem
vetne jó fényt erre a szervezetre, ha olyan emberek óvnák
mások vagyonát, akik esetleg
korábban többször is büntetve
voltak akár vagyon elleni, akár
más bûncselekmények miatt.
- Egy ilyen szervezet csak
megfelelõ jogi keretek között mûködhet. Van konkrét
elképzelésük erre vonatkozóan?
- Természetesen. Ezzel kapcsolatban mindenképpen tisztáznom kell egy félreértést! A
városban arról beszélnek az
emberek, hogy miközben a jelenleg is mûködõ polgárõrség
tagjai szabadidejüket feláldozva, bármiféle ellenszolgáltatás
nélkül teljesítenek szolgálatot,
addig a roma polgárõrök fizetést kapnak majd ezért a tevékenységért. Szó sincs errõl. A
roma polgárõrség is a Nagy
Imre úr által vezetett városi
polgárõrség szervezeti egységeként mûködik majd. Ilyenformán (ezért a szolgálatellátásért) a roma származású polgárõrök sem kapnak egy fillért
se. Fizetést azért a közcélú
munkáért kaphatnak, amelyet
a Városgondnokság égisze
alatt végeznek majd napi 8
órában, feltéve, ha jogosultak
közcélú foglalkoztatásra. Magyarul ez azt jelenti, hogy mint
bárki más, õk is letudják a
munkájukat, s csak azt követõen, a szabadidejük terhére vállalhatnak szolgálatot, amiért hasonlóan a többi polgárõrhöz
- nekik sem jár semmiféle juttatás.
- Az, hogy milyen célból
kívánják létrehozni ezt a
szervezõdést, érthetõ. Arra
azonban kíváncsi lennék,
vajon milyen eszközökkel
tudnak majd hatni a roma
polgárõrök egy, a saját népcsoportjukhoz tartozó elkövetõre?
- A gyakorlati tapasztalatok
egyértelmûen azt igazolják,
hogy egy roma ember egy másik romával szemben sokkal
hatásosabban tud fellépni,
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mint ha azt egy, a többségi társadalomhoz tartozó egyén
próbálja meg. Sajnos azt is látjuk, hogy esetenként még a
rendõrrel szemben is arrogáns
módon viselkednek egyesek,
nemhogy egy kvázi civillel.
Amint azonban kiderül, hogy a
roma polgárõrök mondjuk a
vajda emberei, rögtön megváltozik a helyzet, a vajdának
ugyanis rendkívül nagy tekintélye van még azokban a körökben is, akik bûnözõ életmódot folytatnak. Persze, félreértés ne essék! Ha valaki
bûnt követ el, az etnikai hovatartozástól függetlenül kapja
meg a megfelelõ büntetést!
Szerencsére azt mondhatom,
hogy Sajószentpéter vonatkozásában szó nincs olyan súlyú
erõszakos bûncselekményrõl,
amelyekrõl az országos médiu-
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mokban hallhatunk. Bátran állíthatom, városunkban - az országos tendenciákkal ellentétben - sokkal jobb a többségi és
kisebbségi társadalom viszonya, ami abban is megnyilvánul, hogy nagyságrendekkel
kevesebb a konfliktushelyzet.
Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de az itt élõ roma lakosság
döntõ többsége is tisztességesen szeretne élni. Ez persze
nem egyszerû, hiszen a bûnözõ elemek miatt (ilyen egyének nem csupán a cigányok
között vannak) az emberek
hajlamosak az általánosításra,
minek következtében a becsületesen élõk is megkapják a
"bélyeget".

keresik, ami azt jelzi, hogy
tennivaló bizony bõven
akad. Sokan vannak, akik
számítanak a segítségére, legyen az krízishelyzet, munkahelyprobléma vagy egy
egyszerû iskolai nézeteltérés. Közben azon gondolkodom, hogy az eltelt néhány
percben annyi információt
zúdított rám, hogy itt és
most bejelenthetném a lapzártát, hiszen a két borítót
leszámítva 14 oldalt könynyedén megtölthetnék a
szavaival. Talán nincs is
olyan vetülete az utóbbi
hónapok
történéseinek,
amelyrõl ne esett volna szó
az elmúlt percekben. Biztos
vagyok benne, hogy ennek a
beszélgetésnek lesz még
folytatása. Fõként, ha arra
gondolok, hogy az újdon-

Alig húsz perce beszélgetek Szilárdi úrral, közben
csöng a telefonja, többen

sült esélyegyenlõségi koordinátor milyen foglalkoztatási alternatívákat vázolt fel
a lecsúszott rétegek számára. Mint mondja: az a lényeg, hogy mindent a helyén kezeljünk, vagyis egy
segéd-, esetleg szakmunkára alkalmas emberbõl ne
akarjunk atomfizikust csinálni. Õt hallgatva valóban
úgy érzi az ember: lehet
még esély a kevésbé képzett
emberek számára is a munka világában. Igaz, ehhez
pénzre, no, meg közös akaratra lenne szükség - csakhogy momentán mindkettõbõl híján vagyunk.
Sulyok Barnabás

Egészségnevelési kiállítás a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában
Érték az EGÉSZSÉG!
Mostanában a legfontosabb
értékek felsorolásakor az
EGÉSZSÉG hangzik el a leggyakrabban a béke, a pénz, a
boldogság, a gazdagság, a harmonikus családi élet és a jó
közbiztonság kívánalmak mellett. Az egészség az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mai
meghatározása szerint nem
egy statikus állapot, hanem állandó mozgásban, változásban
lévõ, kiegyenlítõdésre törekvõ
folyamat, amely a szervezeten
belüli összhangban, illetve az
egyén és természeti, társadalmi környezete közötti dinamikus egyensúlyban nyilvánul
meg. Ez az egyensúlyra törekvõ folyamat az egyén aktív, cselekvõ tevékenységének eredménye! Ez a tudományos megközelítés elsõ olvasásra nehezen értelmezhetõ. Könnyebb
megérteni, hogy az egészség
egyenlõ a jó közérzettel és a
belsõ harmóniával. Az egészség karbantartása, megõrzése
lehetséges a káros hatások
csökkentésével vagy elkerülésével, illetve mindez segíthetõ
jó alkalmazkodó képességgel,
amelyhez testi és lelki erõnlét
szükséges. Tehát egy edzettebb
egyén könnyebben alkalmazkodik mindenhez! Az egészség
szempontjából ugyancsak lé-

nyeges terület a drogprevenció, amely a legtöbb tanár számára másra hárítandó feladat,
hiszen többnyire nem érzik
magukat sem elég tájékozottnak, sem elég felkészültnek,
sem elég tapasztaltnak e témában. Az ismeretterjesztés azon-

södik. A szûkebb értelemben
vett egészségfejlesztés az osztályfõnöki órákon történhet.
Ez nem az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadását jelenti elsõsorban, hanem olyan készségek, képességek fejlesztését, melyek az

A diákok nagy érdeklõdéssel tanulmányozzák
a kiállítás anyagát
ban nem megelõzés, ugyanis
figyelemfelkeltõ hatásával éppen a kitûzött cél ellen hat:
amennyiben kedvet ébreszt a
gyerekekben a kipróbálásra.
Ha a hangsúlyt az ismeretterjesztésrõl az egészségfejlesztésre helyezzük át, melynek
csupán egy része a drogfogyasztás megelõzése, kompetenciaérzésünk máris megerõ-

egészségfejlesztõ magatartás
irányába hatnak. Az egészségfejlesztés akkor igazán hatékony, ha már kisiskolás korban
elkezdõdik, és nem korlátozódik csupán egy-egy órára, hanem áthatja az oktatási-nevelési folyamat egészét. Ilyen például a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei ÁNTSZ vándorkiállítása, amelynek a sajószentpéteri
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általános iskolák szolgálnak
helyszínül. A kiállítás három
tematikai egységben dolgozza
fel az egészségnevelés, az
egészséges életmód legfontosabb kérdéseit. A dohányzás, a
táplálkozás és az AIDS témakörben készültek a tablók.
Egy-egy téma egy hétig tekinthetõ meg a tagiskolákban. Az
egy hét alatt lehetõség van
egyedül és tanári vezetéssel is
megnézni a kiállítást. A közös
élmény lehetõséget ad a további beszélgetésre, játékra, vetélkedõre. A kisiskolások és nagyiskolások is megismerkedhetnek az egészséges életmód
alapjaival. A kiállítás ideje alatt
tanácsadással, valamint szénmonoxid-szûréssel várja Kamarás Zoltán a látogatókat. Az érdeklõdõk a képek és az ismeretterjesztõ szöveg segítségével ismerkedhetnek meg az
egészséges életmód elemeivel,
fõbb szabályaival és mindazokkal a kihívásokkal, amelyekkel
nap mint nap találkoznak fiatalok és idõsebbek egyaránt. A
kiállítás a test és az életmód
megismerésével és tudatos tervezésével kívánja felhívni a figyelmet az egészségre és az
egyén felelõsségére saját életminõségével kapcsolatosan.
Rozgonyiné Hajzer Valéria

Életút
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Curriculum vitae VI. rész
A kisállomásnál, a református templom mellett mûködött
a reformátusok iskolája, Hauer
Ferenc igazgatta. A nagyállomás mellett pedig a polgári iskola, a nemrég még 1. számú
iskola, melyet akkor a Somogyi
testvérek irányítottak.
1947-tõl kezdve zaklattak a
pártok, fõleg a kommunista
párt. Egyik nap egy Szilágyi nevezetû illetõ megkeresett a
szociáldemokrata párt részérõl
is, hogy iratkozzam be a pártjukba. Azt mondta, csak egy forint a tagsági díj, és nem kell
sehova sem járni. Nyomós indok volt az is, hogy aki a szociáldemokrata párt tagja volt, azt
a felettesei nem zaklatták, s a
kommunistákat is el lehetett
így kerülni. Amikor a két párt
egyesült, sok embert kizavartak az új pártból. Engem leminõsítettek tagjelöltté, majd néhány év múlva - miután látták,
hogy nem járok el a gyûléseikre - töröltek a névsorból. Így
aztán pártnélküli orvosként
dolgoztam tovább, pedig már
majdnem minden kollégám
tagja volt a kommunista pártnak. Ha nem is voltam tagja a
pártnak, minden nap valamivel megzavartak. Igénybe vettek pártmunkákra, ami kötelezõ volt, hiszen a párt teljhatalmat gyakorolt mindenek felett,
mindent el kellett vállalni: ellentmondást nem tûrtek. Egy
este rámtelefonáltak, hogy
másnap reggel legyek a pártbizottság elõtt, mert el kell mennem egy másik, hozzám hasonlóan kiszolgáltatott egyénnel Dédestapolcsányba, ahol a

kommunisták voltak - fordultam panasszal, kérelemmel,
meg is kaptam a beosztásomat:
nagy katolikus vagyok, tehát
nem kaphatok fizetésemelést.
De jöttek sorban a gyerekeink,
önálló házra kellett gondolnunk. Szüleinkre nem számíthattunk, hogy segítséget nyújtanak az építkezésben, hiszen
az én szüleim a Csehszlovák
Köztársaságban éltek, a Benesféle érában, kilátástalan körülmények között. Apósomék kisnyugdíjas tanítók voltak, épphogy csak megéltek a miskolci
bérlakásban. Így a helyi tanácstól próbáltam telket igényelni,
melyet négyzetméterenként
ötforintos áron meg is kaptam.
Végre 1954-ben kezdtük meg
otthonunk építését. Elõször
bodrogkeresztúri köveket vásároltunk, aztán homokot
gyûjtöttünk, majd nagy nehezen bekerítettük a házunk helyét, és egy Szaniszló nevû idõsebb férfival õriztettük az anyagot, nehogy ellopják. Késõbb
Kelemen doktor kollégámék
kérésére leválasztattuk a telek
egy részét, így már szomszédunk is lett. Az építkezés mégsem indult be, mert téglát nem
lehetett vásárolni, csak kiutalásra adtak.

Szabad Nép címû kommunista
újságot áruljuk majd. Sikerrel
teljesítettük a "feladatot", el is
adtuk ismerõsöknek a ránk
kényszerített
példányokat.
Máskor kivezényeltek engem
az akkori párttitkár, P.J. utasítására Parasznyára, hogy tartsak elõadást a mélyszántásról.
Volt olyan eset is, hogy a
sajószentpéteri pártgyûlés hatalmas gyülekezete elõtt kellett
volna - a kor szokása szerint dicsõítõ elõadást tartanom a
magyar ifjúságról. Volt ott egy
Blaha nevû elvtárs, akinek - mikor én következtem volna - bebeszéltem, hogy a tömegben
egy ismerõs asszony rosszul
lett, bevitték egy közeli házba,
és nekem oda kell mennem
megvizsgálni. Így aztán megúsztam ezt is baj nélkül. Bármennyire is piszkáltak, nyúvasztottak: a pártba soha nem
léptem be.
Hogy képet adhassak az akkori közállapotokról, elmesélek egy apró történetet. Egy alkalommal a római katolikus
egyház nagy felvonulást tartott,
s a nagy tömegben ott lépkedtünk mi is két orvoskollégámmal együtt. Észrevettük, hogy
egy mindenki által ismert AVHs besúgó ott áll egy kerítés mögött, és ceruzával jegyzeteli,
hogy kik vesznek részt a "klerikális" megmozduláson. Odakiáltottunk neki, hogy írja be a
mi nevünket is, nehogy lemaradjunk a listájáról.

Mikor téglát igényeltem, s az
engedélyért mentem a járási
tanácsra, azt mondták nekem,
hogy leállították a kiutalást. Az
volt a téglavásárlás eltiltásának
oka, hogy beírattam a gyerekeimet hittan órára. Ekkoriban
csak akkor engedélyezték a
hittan órát, ha legalább 12 gyereket beírattak. A beíratás körülményei -fenyegetés, zsarolás, gúnyolódás - külön beszámolót igényelnének! Mi természetesen mindig beírattuk
gyermekeinket. A gyerekek is
érezték, hogy milyen nehézségekkel küszködünk, ezért
1956 karácsonyára pár téglát
szereztek
valahogyan, s azt
tették a karácsonyfa alá nekünk ajándékként. Be is építettük a házba késõbb ezeket a
"szeretet-téglákat". Minden lehetetlennek tûnt ekkor, képtelenség volt építõanyagot sze-

Fizetésem kevés volt egy ekkora családhoz, s ha a feletteseimhez - akik majdnem mind

Az ezüstlakodalom 1969-ben
6

rezni, egyszer fel is jelentettek, hogy feketén szereztem a
faanyagot. Mikor az intézkedõ
rendõrnek bemutattam a hivatalos engedélyt, elnézést kért,
majd elmesélte nekem, hogy
bizony akadnak itt feljelentéssel foglalkozó sötét alakok is,
meg is mondta nekem azt is,
hogy engem ki jelentett fel.
De nem foglalkoztam a besúgóval, nem haragudtam rá,
volt nekem gondom elég. Az
építkezést egy Béres Miklós
nevû szakemberre bíztam, a
helyi építõvállalat megbízott
vezetõjére, aki mindvégig becsülettel és nagy odaadással
segített bennünket a fészekrakásban. A villanyszerelési és faipari munkákat is szentpéteri
iparosok: Geregúr József és
Bori Márton végezték, halálukig megõriztük velük a baráti
kapcsolatot.
Hogy milyen nehéz fillérekbõl és mennyi izgalommal
épült az ottthonunk, azt ma
már csak a jó Isten tudja!
A párt közben egy percre
sem hagyta abba a hercehurcát. 1952-ben berendeltek
minden sajószentpéteri orvost
a helyi párbizottságra, és ott
kerek perec meg kellett mondanunk, belépünk-e a pártba
vagy sem. Én megtagadtam a
belépési nyilatkozat aláírását: a
többi kolléga idõt kért. Olyan
világot éltünk akkoriban, hogy
amikor 1955-ben megfordult
Rákosi elvtárs Szentpéteren,
még
az
óvodásokat
is
kivezényelték kötelezõ éljenzésre, tapsolásra.
(folytatjuk)

Portré
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Két végérõl égetve gyorsan ég a gyertya
Eltávozott Sajószentpéter ökölvívópápája
Aztán voltak kitérõk is Haris
László életében: 1975-ben
munkahelyet váltott és átment
a szomszéd községbe, Sajóbábonyba kultúrház-igazgatónak. Ez a kiruccanás három
évig tartott, majd visszatért
Sajószentpéterre, ekkor már
sportköri elnöknek. A Borsodi
Bányász akkoriban élte fénykorát, volt futball, nõi és férfi kézilabda, teke, röplabda és
ökölvívó szakosztálya, és a
sportolók közül sokan kerültek magasabb osztályú csapatokba vagy a válogatottba.
Új fejezetet nyitott életében
az 1990-es év, amikor nyugdíjba vonult. Állandó közéleti
szereplõként úgy gondolta,
mélyebben beleártja magát a
politikába, ezért elindult az elsõ önkormányzati választáson.
Számításai ezúttal is igazolódtak, mert a szavazók beválasztották a képviselõ-testületbe,
ahol aztán két cikluson át dolgozott. Bizottsági tagként különféle feladatokat kapott, és
amikor tehette, ott volt a helyi
sporteseményeken.
Több
sportág is közel állt hozzá, hiszen megszerezte az ökölvívó
mellett a labdarúgó-játékvezetõi képesítést is, ezért sok mérkõzésen bíráskodott. A város
vezetõi 2007-ben életmûvének
elismeréseként Pro Urbe kitüntetésben részesítették. A
díjátadásra a kórházból érkezett, ahol tíz nappal korábban
szívbeavatkozáson esett át. Kezelõorvosa csak azzal a feltétellel engedte ki az osztályról,
hogy maximum tíz percet tölt
el a ceremónián, majd azonnal
visszautazik megfigyelésre. Aztán a tíz percbõl órák lettek, és
az a nap sokat rontott az állapotán. A következõ három hónapban tizenötször kellett kórházba szállítani. Betegeskedéssel töltött hosszú hónapok következtek, majd ez év elején újra kórházba került. Egy újabb
mûtét várt rá, amit elvégeztek
az orvosok, ám február 15-én
éjszaka a kórházi ágyán elhunyt.

Városunk egyik legismertebb embere távozott közülünk a közelmúltban. Haris László sok évtizedet dolgozott Sajószentpéter sportjáért és kultúrájáért, ökölvívó
edzõi eredményei pedig kiemelkednek munkásságából. Alakított szakosztályt, nevelt magyar bajnokokat és
válogatott sportolókat, de ha kérték, politikai szerepet
is vállalt. Nem kímélte magát nyugdíjas korában sem, a
két végén meggyújtott gyertya pedig, mint tudjuk,
gyorsan elég.

Laci bácsi a tanítványok körében
A
megözvegyült
Haris
Lászlóné, Katika néni már bánja, hogy nem állt a sarkára, és
nem próbálta meg férjét rábeszélni egy lazább tempóra,
mert az állandó hajsza az
egészsége rovására ment. A folyamatos pörgés - véleménye
szerint - nem egy olyan nyugdíjas embernek való, aki keményen végigdolgozta egész életét. Márpedig az 54 évi házasság során mindig a hajtás jellemezte Laci bácsit.
- Mindketten ózdiak voltunk, ott ismerkedtünk meg,
és házasságot is a kohászvárosban kötöttünk 1955-ben. Egy
év múlva megszületett a fiúnk,
László, férjem pedig valamilyen szinten belekeveredett az
'56-os eseményekbe. Szerencsére az akkori viszonyokhoz
képest enyhe büntetést kapott.
Utóbbi talán sportolói ismertségének volt köszönhetõ, hiszen jó és népszerû ökölvívó
volt. Sajószentpéterre 1958ban kerültünk Mezõ Jenõ hívására - emlékezik vissza házas
éveik kezdetére Katika néni. A helyi sportkör elnöke elkép-

zelt az akkori nagyközségbe
egy új ökölvívó szakosztályt,
amit rövid idõn belül sikerült
létrehozni. Tucatjával jelentkeztek a gyerekek a toborzókon, így gyorsan elindulhatott
a szakmai munka. A sok fiatal
sportolóval való foglalkozás
rengeteg energiáját lekötötte,
mégis fordított gondot saját
képzésére is. Diplomát szerzett a pedagógiai fõiskolán,
majd 1962-ben kinevezték a
Petõfi Mûvelõdési Ház vezetõjének. Miközben én a postán
dolgoztam, õ délelõtt a kultúrházban látta el a feladatát, délután edzéseket tartott, a hétvégeken pedig utazott a csapattal
a versenyekre. Egy idõszakban
Miskolcon, a Kinizsinél is
edzõsködött, ami még több
utazással járt. Akkor mindez
természetesnek tûnt számomra, mert közben neveltem két
gyermekünket. Katalin ma
gyermekpszichológusként dolgozik Miskolcon, László pedig
Budapesten keresi kenyerét a
reklám- szakmában. Mindketten családosok, és mindkettõjüknek két gyermeke van.
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Több válogatott ökölvívó került ki a keze alól, közülük Takács Gábort sikerült elérnünk,
aki Európa-bajnoki bronzérmes volt.
- Nagyszerû ember és sportember, de kiváló pedagógus és
pszichológus is volt Laci bácsi,
aki az egyik legismertebb alakja
volt Sajószentpéter sportéletének. Juniorként igazoltam
hozzá, és sokat köszönhetek
neki. Szakmai felkészültsége,
kitartása, eredmény-centrikussága mindenki elé példaként állítható. Amikor válogatott edzésekre jártam Budapestre, a fõvárosi edzõtermekben is sokszor elhangzott a neve, természetesen jó példaként. Nagyon
sok szállal kötõdtem hozzá, és
bátran kijelenthetem, hogy a
legkellemesebb sportélményeimet nála szereztem. Voltak nehéz mérkõzések a ringben, amikor kilátástalannak éreztem a
helyzetet, ám a szünetben leültetett a sarokba, és megtalálta a
megoldást. Sportpályafutásának csúcsa talán az volt, amikor
Sajószentpéter
nagyközség
ökölvívó csapata országos bajnokságot nyert. Edzõi munkájának elsõ évtizedében az irányítása mellett lett magyar bajnok
Csikó Árpád, Nagy Imre pedig
részt vett a római olimpián. Nehéz lenne felsorolni azokat a
neveket, akiket õ edzett, majd
ugyanazok a sportolók más klubokban értek el nagyszerû
eredményeket. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor
1981-ben javasolt a vezetõ
edzõi posztra, majd néhány
évig együtt dolgozhattunk.
Sokszor kikértem a tanácsát,
amit soha nem szégyelltem, hiszen tudtam, hogy hazánk
egyik legjobb szakemberétõl
kértem segítséget. Utólag már
sajnálom, hogy néhány éve
még véletlenül sem találkoztunk. Kazincbarcikán élek, és
Ózdon edzõsködöm, így elkerültük egymást. Az biztos,
hogy mindig hálával fogok
gondolni egykori mesteremre.
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 határozza meg.
Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a
képviselõ-testület több
mint kétéves munkáját?

Kocsi Tibor
(SAJÓSZENTPÉTERI ZÖLDEK)

1. A 2006 októberében felállt új képviselõ-testület egy
teljesen új stílusú mûködéshez
látott hozzá. 1990-tõl, a rendszerváltástól, egy ciklust leszámítva képviselõ vagyok, így jó
rálátásom van a változásokra.
Egyértelmûen szakmai munka
folyik a testületi üléseken, ami
már az alakuló testületi ülésen
körvonalazódott, a bizottságok
és a bizottsági elnökök megválasztásakor. Meggyõzõdésem,
hogy a bizottságok élére a
szakterülethez legjobban értõ
képviselõk kerültek, ezért az
üléseken olyan bizottsági véleményekkel találkozunk, amelyek a témához laikus képviselõtársaknak is egyértelmûek és
teljes biztonsággal megszavazhatóak. Ehhez párosul még a
polgármester korrekt ülésvezetési stílusa, melynek keretén
belül mindenki szabadon elmondhatja gondolatait az
adott témával kapcsolatosan.
Sokan azt gondolhatnák, hogy
ilyen miliõben a képviselõk
szárnyakat kapnak a szereplésre. Azonban ennek éppen az
ellentéte következett be, hiszen eljutottunk oda, hogy fölöslegesen, csak azért, hogy

2. Mennyit tudott megvalósítani a kampány
során tett ígéreteibõl?

3. Mit szeretne még ebben
a ciklusban elérni?

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

kötekedjünk, és szereplési vágyainkat kiéljük, már senki
sem akar a precízen, a bizottságok által szakmailag megvitatott, elõkészített napirendi javaslatokkal vitába szállni.
Mindennek köszönhetõen a
testületi ülésen végzett munkánk hatékonyabb, rövidebb
és indulatoktól mentessé vált.
A testületünk nekikezdett az
1990 óta halogatott városépítéshez, intézményeink racionalizálásához és költségvetésünk költséghatékonyabbá tételéhez. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy olyan beruházások valósultak és fognak megvalósulni a ciklus folyamán,
amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak Sajószentpéter
életében (26-os út négysávosítása, Kálvin tér rehabilitációja,
úthálózat rendbetétele, a város
különbözõ pontjain EU-színvonalú játszóterek kialakítása,
Sajószentpétert elkerülõ 26-os
útszakasz megépítése, utak,
járdák, csapadékelvezetõk felújítása és korszerûsítése a város egész területén). Megvalósítottuk intézményeinken belül az adott helyzethez viszonyítva optimális tárgyi és személyi feltételeket, ami költségvetésünkre nézve a jövõben jelentõs pozitív forrásokat fog
teremteni. Ennek kemény személyi áldozatai is voltak, aminek megértetése az intézményekben a dolgozókkal, azok
hozzátartozóival nem volt egyszerû, de meggyõzõdésem,
hogy szükség volt rá a város
egészére vetítve. Ezt erõsíti
számomra, hogy a lakosság körébõl már a döntések meghozatalakor és azóta is folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek hozzám, gratulálnak
ahhoz, hogy hozzá mertünk
nyúlni az úgynevezett darázs-

fészekhez. Az elmúlt két év legfontosabb testületi döntése a
kötvénykibocsájtás, ami szakmai szempontból elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy a város
ilyen mértékû fejlõdésnek induljon. Ezen döntés nélkül ez
a testület is csak vegetálna, és
kizárólagos célja intézményeinek fenntartása lenne. Mi felvállaltuk a jövõ építését, és biztos vagyok abban, hogy munkánk eredményes lesz.
2. A Sajószentpéteri Zöldek
Szövetsége - melynek színeiben indultam a választásokon nem kergetett illúziókat a jövõvel kapcsolatosan, ugyanis
nem tudtuk elõre, ki lesz a
polgármester, és milyen szemléletû, összetételû képviselõtestület áll fel. Ennek megfelelõen az ígéretek terén próbáltunk a realitás talaján maradni:
játszóterek megépítését, társasházak korszerûsítését, utak,
járdák csapadékelvezetések kiépítését jelöltük meg minimális célként. Ezek nagy részét
már 2007-2008-ban megvalósította a testület. Egyedül a társasházak korszerûsítésének tömeges beindításával állunk
még hadilábon, aminek nem a
képviselõ-testület szab gátat.
Költségvetésünkben elkülönítettük a panelprogramhoz
szükséges pénzeszközöket,
azonban a beruházások végrehajtásához a lakossági önerõ is
szükségeltetik, ami sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben
nehezen oldható meg, mivel
ez további terheket jelentene
az ott lakók számára. Összességében elmondható, hogy a
kampány során tett ígéreteinket betartottuk, és ha elõre láttuk volna a jövõt, és tudtuk
volna, hogy ilyen hozzáállású
testületet választ Sajószentpéter lakossága, optimistábbak

lettünk volna, és sokkal nagyobbat álmodtunk volna….
3. Mivel az általunk minimálisan ígérteket már megvalósította a képviselõ- testület, így a
nagyobb horderejû választási
ígéreteinken van a hangsúly.
Ezen célok közé tartozik
Sajószentpéteren az idõskorúakkal való aktívabb törõdés,
amelynek keretében az Öregek
Napközi Otthonának korszerû
helyre való átköltöztetése a
cél; gyermekeink tanulásának
segítése, körülményeinek javítása korszerû oktatási intézmények keretén belül, Városi
Sportcsarnok építése. Ezek közül az elsõ két célunk még ebben a ciklusban megvalósulhat, ugyanis az Öregek Napközi Otthonát reményeink szerint a volt VI. számú iskola
épületébe fogjuk tudni áthelyezni, ami egy korszerûbb,
színvonalasabb elhelyezést biztosítana az ott tartózkodó idõseink számára. Folyamatban
van a második, nagyobb horderejû célkitûzésünk is, mivel
a Kossuth Lajos Általános Iskola felújítása, korszerûbbé tétele kezdõdik el idén, mely beruházás végén egy XXI. századi
szemmel nézve is kiemelkedõ
oktatási intézmény áll majd
gyermekeink rendelkezésére.
Az iskola nem csak látványban
lesz újszerû, hanem tárgyi eszközökben is magas színvonalat
fog nyújtani. A Városi Sportcsarnok megépítése már örök
idõk óta téma és vita tárgya városunkban. A Zöldek nagy szívfájdalma, hogy ebben nem sokat haladtunk elõre 1990-hez
képest. Gyenge ígéretek vannak, a testület a megvalósítandó beruházások közé felvette
ugyan a sportcsarnok építésének lehetõségét, azonban azóta újból néma csönd honol e
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beruházás megvalósítása körül.
Ez nagyon sajnálatos, ám a Zöldek mindent megtesznek azért,
hogy legalább a sportcsarnok
tervezése elkészüljön ebben a
ciklusban, és lehetõség szerint,
ha mód adódik rá, pályázat útján
megvalósíthassuk a kivitelezést.
Véleményünk szerint erre nagy
szükség lenne a város életében
és fiataljaink egészséges, testi-lelki fejlõdése érdekében. Sajószentpéteren tradicionális múltja van a sportnak, és a mai világban egy ilyen létesítmény nélkül
sportról nem lehet beszélni, hiszen több sportágnak alapfeltétele a szabvány méretû terempálya. Ennek hiányában kellett a
nõi kézilabdacsapatot és az ökölvívást is megszüntetni városunkban. Meggyõzõdésünk, hogy egy
olyan korszerû és élhetõ kisvárosnak, mint amilyenné Sajószentpéter válni szeretne, szükséges egy ilyen létesítmény, mely
otthont adhatna számos sporteseménynek, színvonalas kulturális és politikai rendezvénynek.
4. Mint már említettük, a Városi Sportcsarnok megépítése elkerülhetetlen a város kulturális,
sport és társadalmi életének
szempontjából. Ennek megvalósulása érdekében minden tõlünk telhetõt el fogunk követni.
Terveink között szerepel az
Üveggyár tulajdonosaival való
együttmûködés megteremtése,
mely városunkra nézve mind beruházások, mind munkahelyteremtés terén kölcsönös elõnyökkel járna. Elõ kell segíteni, hogy
a gyár területén egy Ipari Park jöhessen létre, mely vonzaná a befektetõket, és kedvezõ hatással
lenne a Sajószentpéteren jelen
lévõ magas munkanélküliségre,
mivel az ott alkalmazottak jelentõs része a helyi lakosok közül
kerülne ki, így növelve a foglalkoztatottak arányát városunkban. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az Ipari Park
területén végzett szolgáltatásokból, beruházásokból városunknak jelentõs helyiadó-többlete
keletkezne, melyet a testület a
város infrastrukturális fejlesztésére tudna fordítani. Mûködõ,
tõkeerõs cégek városunkba csábítása frekventált ipari területek
felajánlásával (volt SÜMSE- pálya), megegyezésre törekedni a
Sajószentpéter határában lévõ,
ún. Csemetekert hasznosítására
Miskolc városával közösen, lehe-

II. évf. 3. szám
tési, beruházási tervek sem voltak, nemhogy beadott pályázatok. Örömteli dolog, hogy folyamatosan kapjuk az értesítéseket
a pályázatok pozitív elbírálásáról, nem egy alkalommal több
száz milliós nagyságrendben. Ez
egy olyan kisváros esetében,
mint Sajószentpéter, nagyon
nagy dolog. Ezekrõl a változásokról, a város fejlõdésérõl nap
mint nap kapunk visszajelzéseket a lakosságtól. Értékelik az
emberek erõfeszítéseinket, többnyire pozitívan. Egyre szebb, virágosabb a város. Évente több út
újul meg, mint korábban egy
négy éves ciklus alatt összesen.
Négy-öt vadonatúj játszótér
épült, és még hosszasan sorolhatnám a sort. Ezekbõl a dolgokból a lakosság látja, hogy nem
egyszerûen más lett a polgármester személye és kicserélõdött a testület egy része, nem
megy tovább minden a maga tespedtségében, hanem tényleges
pozitív változás indult meg. Naponta tapasztalják meg a helyiek
és a városunkon átutazók, hogy
"na, ugye, így is lehet!".
2. Ígéreteim a választáskor
elsõsorban az infrastruktúra
fejlesztésére és egy-egy új játszótér megépítésére vonatkozott az Ibolya-telepen és a
Semmelweis úton. Ezek nagy
része már meg is valósult. Elkészült a két új játszótér, az
Ibolya-telep és az odavezetõ
vasúti aluljáró végre teljesen új
aszfaltborítást kapott - ez az úthálózat korábban a város talán
legrosszabb állapotban lévõ
útja volt, az aluljáró világítása
is megújult. Egy vállalkozás indult a volt üveggyári sporttelepen, szépen megújult a volt
sportszékház, amely évekig városunk egyik csúfsága volt.
Sorra szépülnek meg, kerülnek felújításra a magánlakások. Mindezek eredményeként
az Ibolya-telep megszépült, a
korábbinál sokkal szebb arculatot kapott. Az infrastruktúra
a többi utcában is fejlõdött:
például elkészült az Orgona
utca csapadékvíz-elvezetése, az
idén pedig a Zrínyi, Semmelweis, Somogyi út következik.
3. A megvalósult elképzeléseken kívül természetesen vannak
még megoldatlan problémák.
Itt elsõsorban az üveggyár-telepi és a Somogyi Béla úti vezetékes ivóvíz bevezetésére gondo-

tõség szerint munkahelyteremtõ
beruházás megvalósítására. Környezetvédelmi szempontból fõ
elképzeléseink a jövõre nézve a
következõek:
- Törmeléklerakó kiépítése a
város külterületén, ezáltal elkerülve az illegális szemétlerakókra hordott lakossági törmelékek látványát.
- A város belterületén, iparterületein meglévõ szennyezett
területek rekultivációja.
- A Sajószentpétert elkerülõ
26-os fõút további folytatása a
város levegõjének tisztasága
érdekében, és az áthaladó
forgalom zajának csökkentése végett.

Sólyom Sándor
(MSZP)

1. A korábbi ciklusok képviselõ-testületi munkáját sajnos sok
esetben a sehova nem vezetõ viták jellemezték, ami az érdemi
munka rovására ment. Képviselõként akkor végigélni nem volt
kellemes, hogy a vállalt munka, a
város elõtt álló feladatok elõl ez
a vita veszi el az idõt. A 2006-os
választás után végre egy teljesen
más idõszak jött el. Új polgármestere és egy új személyi összetételû képviselõ-testülete lett a
városnak. Végre építõ jellegû,
kulturált vita és munka folyik az
üléseken. Nekünk, képviselõknek szinte csak rá kell bólintani
az értelmes, a város javát szolgáló elképzelésekre, mivel az elõterjesztések szakmailag nagyon
alapos munkát tükröznek, plusz
utánajárást az elõterjesztésben
szereplõ dolgok általában nem
igényelnek. Ezáltal az ülések idõtartama is lerövidült. Elõreléptünk a pályázatok terén is. Sorra
kerülnek beadásra a pályázatok,
ami korábban nem volt jellemzõ, mert megfelelõ városfejlesz9

lok, illetve évek óta nagy az
igény a Semmelweis úti garázssoron újabb garázsok megépítésére. Szeretnék elõre lépést elérni a már említett Zrínyi, Semmelweis, Somogyi út aszfaltozása és csapadékvíz-elvezetése terén, amely az idei költségvetésben szerepel, így valószínûleg
ez az idén megvalósul.
4. Hosszútávon még élhetõbbé kell tennünk Sajószentpétert.
Nagyon sok tennivaló van még e
téren. Felújításra szorul nagyon
sok közintézményünk, amely
felújításból hamarosan több is
nem csak vágy, hanem valóság
lesz. Sikeres pályázatoknak köszönhetõen ugyanis felújításra
kerül a Kossuth Lajos Iskola, valamint a város történelmi magja,
a Kálvin tér, azon belül is a városháza, a református templom,
a volt Kossuth mozi, a Lévay József-emlékház és a tájház. Jó
eséllyel számíthatunk a GYÓMI
épületének felújításával, bõvítésével kapcsolatos pályázatunk
pozitív elbírálására.
Végezetül pedig a legfontosabb problémának a munkahelyek hiányát tartom. Több ezer
embernek adott munkát évtizedekig a bánya és az üveggyár. Ma már városunkban
mindkettõ sajnos csak a múlt.
Ebben kellene valahogy végre
pozitív irányba elmozdulni,
ami nagyon nehéz, pláne a mai
világgazdasági válság idõszakában. Talán segíthet a munkahelyteremtésben, hogy elérte
Sajószentpéter határát a négysávos út, és polgármester úr is
több céggel tárgyal olyan lehetõségekrõl, amelyek révén
munkahelyet lehetne teremteni városunkban a volt üveggyár területén, vagy az ún. Csemetekert területén, vagy bárhol a városban. A jövõ úgy néz
ki, biztató, de a felsoroltakért
még nagyon sokat kell tenni,
dolgozni, lobbizni, anyagi erõforrásokat szerezni. Én úgy
gondolom, hogy ezen az úton
jó irányban indultunk el 2006ban. De még messze az út vége, amikor is elmondhatjuk
majd, hogy még élhetõbbé vált
városunk, munkahely teremtõdött, megvalósultak a fejlesztési elképzelések, szívesen élnek
itt az emberek, a fiatalok, és
nem máshol kell keresniük
majd a megélhetésüket, a boldogulásukat.
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Mi a véleménye az április elsejétõl életbe lépõ, a közterületen
történõ dohányzás szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletrõl?
Goór Gyula

- A legnagyobb mértékben üdvözlöm az ötletadót és a testületet, amelyik ilyen döntést hozott. Ha viszont elfogadták, akkor be is kell tartatni, a renitenseknek pedig ki kell tölteni
a büntetõcédulákat. Remélem,
a dohányzás ilyen szintû korlátazásával is hatást lehet gyakorolni a fiatalokra, akik még válaszút elõtt állnak abban a tekintetben:
cigarettázzanak
vagy sem? Személy szerint abban az átkozott helyzetben voltam, hogy édesapám pipázott,
a testvéreim cigarettáztak.
Nem mondhatom, hogy sohasem szívtam egyetlen slukkot
sem, mert 14 éves koromban
én is kipróbáltam. Akkor hányingerem lett tõle, és megfogadtam, soha többet, és ezt a
fogadalmat életem végéig
megtartom. A cigarettafüstöt is
utálom, a füstös szórakozóhelyeket messzire elkerülöm.
Szerencsére gyermekeim és
unokáim is a dohánymentesek
csoportjába tartoznak.

konságomban nem dohányzik
senki. Nem volt ez mindig így,
de aki cigarettázott, egy idõ
után leszokott róla. Egyébként
az a véleményem, hogy mindenki úgy rongálja az egészségét, ahogyan akarja, bár mindez sok pénzébe kerül az egészségügynek. Másik szempont a
környezeti károkban keresendõ, mert a dohányfüst a levegõbe kerül, a cigarettacsikknek
és a doboznak pedig nincs
mindenhol tárolóhelye. Meg
lehet nézni a forgalmasabb járdaszakaszokat, hány eldobott
csikk kerül az utunkba.

500 forintot jelent. Vállalnom
kell emiatt a családon belüli vitákat is, mert a gyerekeim nem
dohányoznak, és nem bírják a
füstöt sem. Hogy mire jó a cigaretta? Engem megnyugtat,
ha feszültebb vagyok, ha viszont nem tudok akkor rágyúj-

Seszták Béla

Kovács László

tani, amikor már kívánom a cigit, az idegesít. Mindennek ellenére azt mondom: egyetértek a szigorítással, és mindenki
csak a kijelölt helyen gyújtson
rá. Tudom, sok embert irritál,
zavar a füst, ezért a lehetõségek szerint tekintettel vagyok
másokra, a korlátozásban érintett területekre pedig fokozottan fogok figyelni.

Erdélyi Károly
- Alacskai vagyok, de ha
Sajószentpéterre jövünk, biztosan nekünk is ugyanúgy be
kell majd tartani ezt a
sajószentpéteri
rendeletet,
mint a helybelieknek. Ezért is
jó, hogy most értesültem errõl
az intézkedésrõl, mert esetenként én is rágyújtok az utcán.
Egyébként mintegy húsz éve
rendszeresen dohányzom, a
napi fejadagom tíz szál cigaretta. Mindezt körültekintõen teszem, a csikket pedig nem ott
dobom el, ahol éppen csonkig
égett, hanem megkeresem a
legközelebbi szeméttárolót.
Ugyanezt másoktól is elvár-

Simon Györgyné
-Tizennyolc éves koromban
rágyújtottam, aztán késõbb
szenvedélyes dohányzóvá váltam. Hosszú évek óta napi egy
doboz cigaretta a fejadagom,
ami mostanában annyiszor

nám. A kérdésnél maradva: jó
kezdeményezésnek tartom,
mert az iskolai tanulók hajlamosak arra, hogy kipróbálják a
felnõttek szokásait, legyenek
azok jók vagy rosszak. Márpedig a gyermekek egészségügyi
fejlõdését rossz irányban befolyásolja a cigarettafüst.

- Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sem a
közvetlen, sem a tágabb ro10

- A rendcsinálásra irányuló
önkormányzati határozatokat
mindig örömmel fogadom,
ahogyan ebben az esetben is.
Nagyon sok gyerek szájában látok cigarettát, mert úgy gondolják: ha dohányoznak, már a
felnõttek közé tartoznak. Ebben a kérdésben felvetõdik
bennem a szülõk és az iskola
felelõssége is, mert úgy érzem,
akiknek arra lehetõségük lenne, nem igazán ellenõrzik a
gyereket. Másik kérdés a dohánytermékek ára. Nap mint
nap látom, hogy rosszul öltözött emberek is szívják a cigit,
holott dobozonként 400 forint
alatt biztosan nem lehet hozzájutni. Ezért gondolom, hogy a
havi 12-15 ezer forintot jobb
dolgokra is tudnák költeni. Lehet, hogy könnyen mondok
véleményt, mert életemben
egyetlen fillért sem fizettem

Közélet, mozaik
ezért az élvezeti cikkért. Munkahelyemen is tiltották a dohányzást, amit bányamesterként kötelességem volt betartatni.
Az intézmények körüli körzethatárok szerintem akár tágabbak is lehetnének, a felnõttek pedig figyeljenek jobban
arra, hogy néhány gyerekcsíny
miatt a fiatalok ne váljanak
megrögzött dohányosokká.

Móré Sándor

- Elöljáróban el kell mondanom, hogy minden olyan intézkedéssel egyetértek, amely
valamilyen módon a dohány-
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zás visszaszorítására szolgál.
Amikor azonban azt látom,
hogy a város az illegális szemétlerakók felszámolásával
sem képes megbirkózni, akkor
miként fogja ezt a rendeletet
betartatni. Abban sem vagyok
biztos, hogy most ez a város
legégetõbb problémája. Magasabb szinten is próbálkoztak
már valami hasonlóval (ha jól
emlékszem, a Parlamentben
még a házszabályt is módosították annak érdekében, hogy
a folyosókról számûzzék a dohányzást), valódi eredménye
mégsem lett az egyébként jó
irányba mutató intézkedésnek.
A televízió rejtett kamerás felvételeinek köszönhetõen ország-világ láthatta, hogy az országgyûlési képviselõk a saját
magukra vonatkozó döntéseiket egyszerûen semmibe veszik. Visszatérve a helyi rendelethez azt gondolom, nem lesz
egyszerû például a gyermekeikre váró szülõknek megmagyarázni, hogy az iskola kapuján kívül sem gyújthatnak rá.
Ki vagy kik fogják ezt ellenõrizni? Valóban komoly büntetéssel kell majd számolniuk azok-

nak, akik a rendelet elõírásait
megszegik? Számomra kicsit
még sok a kérdõjel ebben az
ügyben, noha még egyszer
hangsúlyozom, a szigorítással
egyetértek.

Kozák József

- Ez a rendelet semmi más,
mint az ötletgazda PR-akciója.
Számomra csupán azt bizonyítja, hogy egyre közelebb kerülünk a 2010-es választásokhoz.
A személyes véleményem az,
hogy a lelkiismeretes orvos
gyógyít és nem politizál, a látszatnépszerûséget növelõ PR-

Szülõk bálja a Semmelweis Utcai Tagóvodában
Többéves hagyományt elevenítettünk fel (a Semmelweis Utcai Tagóvoda kollektívája és szülõi munkaközössége), amikor 2009. február
14-én megszerveztük a "SZÜLÕK
BÁLJÁT". A Bálint nap alkalmából
szépen feldíszített teremben a "TÜCSÖK" csoport leányai nyitották
meg a bált egy gyönyörû leánykeringõvel,
melyet
Horváthné
Orehovszki Judit tanított be. Kitûnõ
példája ez a rendezvény annak,
hogy szülõi és óvodapedagógusi
összefogással ebben a szûk anyagi
helyzetben is lehet eredményt elérni. A jótékonysági bállal a szülõk az
óvoda játékeszköz-parkját szeretnék bõvíteni, hiszen a bevételbõl a
gyermekeknek LEGÓT és DUPLÓT
vásárolnak. Ezúton is szeretnénk
megköszönni
támogatóinknak,
hogy felajánlásaikkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez.
Köszönettel:
a Semmelweis Utcai Tagóvoda
dolgozói és szülõi
munkaközössége
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akciókat pedig végképp kerüli.
Engem egy orvos beszélt le annak idején a dohányzásról
(nem kellett hozzá helyi rendeletet alkotni), aki a mai napig is elismert szakember, igaz,
ellentétben Szvetits doktornõvel, az õ esetében nem politikai, hanem egészségügyi pályafutásról beszélhetünk. Úgy
gondolom, ezzel a rendelettel
egy újabb aktahalmaz született, amelynek a gyakorlati
haszna a nullával egyenlõ. Miután képtelenség lesz bármilyen kontrollt fenntartani ez
ügyben, így vélhetõen a cél is
csak az volt, hogy beszéljünk
róla. Kétségtelen, ezt sikerült
elérni. Régen a megfelelõ helyen elhelyeztek egy tiltó táblát, és az is elég volt a dohányzás korlátozásához, ma pedig
egy helyi rendelet is kevés ahhoz, hogy valódi eredményeket könyvelhessünk el ezen a
területen, fõként úgy, hogy az
ellenõrzés tárgyi és személyi
feltételei teljes mértékben hiányoznak.
Kovács István - Sulyok
Barnabás
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Hadjárat a cigaretta ellen
Lehet, hogy a leszokás nem is füstbe ment terv?
tása. Ha a gyermekek az iskolából kilépve azt látják, hogy az
iskola elõtt dohányoznak a felnõttek, ha azt tapasztalják,
hogy a rendelõ bejáratánál cigarettázó emberek sorfalán keresztül jutnak be az épületbe,
és a játszótereken is rágyújt
mellettük a szülõ, nyilvánvalóan ez lesz számukra is a követendõ példa. Ezért úgy gondolom, mindent meg kell tennünk a dohányzás visszaszorítása érdekében.
- Konkrétan milyen módon korlátozza a dohányzást ez a rendelet?
- A rendelet Sajószentpéter
város közigazgatási területét
tekintve megtiltja a dohányzást
a játszótereken és az oktatási,
egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények homlokzatát, illetve kerítését övezõ
közterület 10 méteres körzetén belül. Aki ezt megszegi, az
szabálysértést követ el. A szabálysértések
elkövetõivel
szemben pedig 30.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírság szabható
ki.
- Mi az elképzelése, hogy
valósítható meg a gyakorlatban az új szabályok betartatása?
- Bár sokszor úgy tûnik, nem
lesz egyszerû a szabályok elfogadtatása, én mégis optimista
és bizakodó vagyok. Tapasztalatom szerint, amihez az ember konkrétan ragaszkodik, annak van eredménye. Tudom
ezt bizonyítani a saját praxisomban is. Itt van mindjárt a
GYOMI példája. Miután életbe
lépett a nem dohányzók érdekeit védõ törvény, az intézményben többen lemondtak a
cigaretta élvezetérõl. Persze
kardoskodni itt is kellett a tör-

Korunk egyik közellenségének nevezhetjük az egyre
fiatalabb korosztályt rabul ejtõ dohányzást. Világszerte
- és persze Magyarországon is - az egyik legjelentõsebb
népegészségügyi feladat e káros szenvedély visszaszorítása. Törvények szabályozzák a dohánytermékek fogyasztását, korlátozzák a dohányzóhelyeket, de úgy tûnik, ez sem elegendõ ahhoz, hogy tudatosabban kezeljük saját magunk és környezetünk egészségének megóvását.

Dr. Szvetits Zsuzsanna
Sajószentpéteren is hadjáratot indított a dohányzás ellen
városunk képviselõ-testületének egyik tagja, aki háziorvosként közvetlenül szembesül számos ártalommal, amit a
nikotinfüggõség okoz. Dr.
Szvetits Zsuzsanna olyan önkormányzati rendelet elõterjesztését
kezdeményezte,
amely korlátozza a közterületen történõ dohányzást, ezzel
konkrétan behatárolja a cigaretta élvezetének hódolók lehetõségeit. Az április 1-jétõl
hatályba lépõ rendeletrõl neki
tettem fel kérdéseimet.
- Honnan jött az ötlet,
hogy ilyen javaslattal álljon
a képviselõ-testület elé?
- Azért tettem ilyen javasla-

tot, mert a több mint harminc
éve folytatott munkám során
látom, hogy mennyire összefügg az emberek egészségi állapota azzal, hogy hogyan élnek, és milyen károsító tényezõk hatnak negatívan az egészségükre. Nyilván ezek egy része nem befolyásolható, erre
példa a genetika, de bizony a
dohánytermékek okozta káros
hatásoknak konkrétan lemérhetõ az eredménye. Az utóbbi
20 év statisztikája alapján az én
körzetemben 17-en haltak
meg légzõszervi és szájüregi,
valamint gégedaganat következtében, közülük 16-an erõsen dohányoztak. Egy hölgy
pedig egyértelmûen a passzív
dohányzás áldozata lett.
- Miért tartja szükségesnek egy ilyen megszorítás
bevezetését?
- Szükségesnek tartom egyrészt azért, hogy az emberek
ne betegedjenek meg e káros
szenvedély
következtében,
másrészt egyértelmûen szükség van a nem dohányzók védelmére. Tudni kell, hogy a
dohánytermékek által okozott
károsító hatás az, amelynél
nincs küszöbdózis. Legújabb
felmérések szerint már egészen kicsi károsító anyag hatására is megindulnak bizonyos
elváltozások. A harmadik nagyon fontos dolog pedig a jövõ
generációjának szem elõtt tar-
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vény mellett, és harcolni azért,
hogy az emeleti teraszokról
végleg eltûnjenek a füstölõ cigaretták, de mára egyértelmûen érezhetõ a törvény hatása.
A mostani új szabályok betartását segíti majd, hogy cigarettacsikk-tartó edények lesznek elhelyezve figyelemfelhívó táblákkal, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy az égõ cigarettákat ott kötelezõen el kell oltani. Úgy gondolom, hogy a szabály betartatása nem csak a
közterület-felügyelõ dolga, hanem gondolok például a
GYÓMI dolgozóira is, akik
nyugodtan figyelmeztethetik
az embereket. Ezt már most
megtehetik. Nem feltétlenül a
büntetésekkel kell kezdeni a
megvalósítást. Én magam korábban is próbáltam helyes
irányba terelni a dohányzási
kultúrát, és figyelmeztetni a
polgárokat többször, hogy oltsák el cigarettáikat, majd a
csikkeket az arra kijelölt helyre
dobják, de ezt idáig csak orvosként, illetve magánemberként tehettem, hisz nem volt
még rá rendelet. Így pedig, ha
azt elérjük, hogy az intézményekbe ne füstfelhõn keresztül
jussunk be, már tettünk egy
elõrelépést a cél érdekében.
Azt gondolom, mindenképp
elindul egy folyamat, és úgy látom, hogy az emberek többsége hajlik arra, hogy betartsa a
szabályokat.
- Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre! Örülnék, ha az elképzelés sikeresen megvalósulna, és lakosaink jobban odafigyelnének arra, hogy óvják maguk
és utódaik egészségét.
Vesterné Orbán Szilvia
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Szabadidejében a hegyeket járja
Bemutatjuk: Kissné Lemperger Mária
piákra: Ayres-terápia, drámapedagógia, gyógyúszás, esetleg gyógylovaglás, különbözõ
mûvészeti és mozgásterápiák.
Ezek csak példák. Ha megalakul a csapat, nyilván a kollégáknak is lesznek jobbnál
jobb ötleteik, amelyekkel
meg tudjuk nyerni a gyermekeket, kollégákat, szülõket,
hiszen csak közös összefogással tudom elképzelni a hatékony mûködésünket. Szeretném, ha a péteri lakosok úgy
éreznék, hogy csak nyertek a
szakszolgálat felvállalásával.
Szeretném szorossá tenni a
kapcsolatot az intézmények
vezetõivel, várom az igényeket, hiszen ami eddig jól mûködött, azt meg kell õrizni,
ahol pedig szeretnének változtatni, ott megvizsgáljuk a
lehetõségeket.
- Sok- sok feladat, elképzelés, ami teljes embert igényel. Hogyan tudja mindezt
összeegyeztetni a családban
Önre váró feladatokkal és a
bejárással?
- Miskolcon élünk férjemmel
kettesben, s szerencsémre sokat segít a házimunkában,
szinte mindent közösen végzünk. Így teljes emberként tudom végezni munkámat,
amely a kezdetekben biztosan
nehéz lesz. Mivel nincs messze
Sajószentpéter, nem jelent igazán nehézséget a bejárás. Viszonylag rövid idõ alatt ide lehet érni, nagyon megkönnyíti
a közlekedést, hogy elkészült a
négysávos út, szinte Miskolcon
tovább tart bárhová eljutni,
mint ideérni.

Mint ismeretes, 2009. július 1-jétõl megkezdi munkáját a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
amelynek vezetõje Kissné Lemperger Mária. Az alábbiakban a vele készült interjút olvashatják.

Kissné Lemperger Mária
- Szeretettel köszöntöm a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Móra Ferenc
Tagiskolájában, ahol az új
munkahelye van. Honnan
érkezett hozzánk, s mivel
foglalkozott eddig?
- Ezelõtt a miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben
dolgoztam, majdnem 24 évig,
különbözõ
beosztásokban.
Voltam napközis nevelõ, osztályfõnök, munkaközösség-vezetõ, igazgató és igazgatóhelyettes is.
- Eddigi munkája nagyon
sokrétû és változatos volt,
ebbõl az következik, hogy
az eltelt évek alatt sok tapasztalatot gyûjtött. Menynyire lesznek ezek hasznosíthatók az új munkakörében?
-Valóban, az évek folyamán
nagyon sok gyerekkel, családdal kerültem kapcsolatba.
Megtapasztaltam, hogy kölönbözõ terápiákkal a problémás
(sajátos nevelési igényû) gyerekek jól fejlesztehetõk, taníthatók, hátrányuk leküzdhetõ.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy minél korábban kapják
meg a segítséget a beilleszke-

dési, tanulási és magatartási
rendellenességgel küzdõ tanulók, hogy lemorzsolódásukat
megelõzzük, illetve elkerülhetõ legyen a sikertelen iskolai
teljesítmény miatt a sajátos nevelési igényûvé nyilvánítás. Elengedhetetlen a mindennapos
óvodai, iskolai nevelés-oktatás
mellett a különbözõ fejlesztõ
foglalkozások, terápiák biztosítása az akadályok leküzdése érdekében. Ezen tapasztalataimat mint vezetõ nagyon jól fogom tudni hasznosítani. Mottóm Carl Gustav Jung gondolata: "Tisztelettel gondolunk viszsza nagyszerû tanárainkra, de
hálát azok iránt érzünk, akik
megérintették a lelkünket. A
tanterv nagyon fontos új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és
gyermeki lélek számára."
- Igaz, még csak néhány
hete, de már új munkahelyén dolgozik. Milyen feladati vannak jelenleg?
- Nagyon szép feladat vár
rám és leendõ kollégáimra, hiszen egy új intézmény megszületésénél bábáskodhatunk. Elsõ teendõm az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi
és tárgyi feltételeinek kialakítása lesz, a Móra Ferenc Tagiskola egyik szárnyában. Július 1jén nyit a szakszolgálat, addig
ki kell írni a pályázatokat a betöltendõ álláshelyekre, meg
kell rendelni a mûködéshez
szükséges berendezést, a fejlesztõ eszközöket, teszteket,
mozgásfejlesztõ eszközöket,
nyomtatványokat. Tehát meg
kell teremteni a mûködés feltételeit.
- Milyen elképzelései, tervei vannak hosszabb távon?
- Hosszabb távon olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek vonzóak a gyerekek és fiatalok számára.
Gondolok itt különbözõ terá-

- A munka után mi az, ami
Önnek kikapcsolódást jelent?
- Leginkább a természetjárás, a túrázás jelenti számomra
a kikapcslódást. Szívesen járjuk barátainkkal a Magas-Tátrát, az erdélyi havasokat, a
zempléni hegyeket és természetesen a Bükköt. Szeretek jógázni, érdekel a természetgyógyászat s az, hogy milyen
alternatív módon tudunk még
segíteni a problémás gyerekeken. Nyáron pedig a nyéki tavaknál töltjük a szabadidõnket, ahol kertészkedéssel, biciklizéssel, úszással és olvasgatással igyekszem feltöltõdni.
- Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy terveit maradéktalanul meg
tudja valósítani, és érezze
otthon magát Sajószentpéteren!
Románné

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

Irodánkban teljes körû temetkezési
ügyintézést végzünk.
Sajószentpéter, Kossuth út 164.
Iroda: 30/ 237-5575
Halottszállítási ügyelet:
30/ 606-1960
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Horogra fel!
Indul az idei horgászszezon
május 2-ától június 15-éig tart,
tilos az éjszakai horgászás. A
változásokról a horgászainkat
kiértesítjük, valamint a napijegyeken is tájékoztatjuk õket.
-Milyen módon lehet horgászengedélyt szerezni, mik
ennek a feltételei, és mennyibe kerülnek az engedélyek?
- A horgászengedélyt ifjúsági
és felnõtt kategóriában bárki
megszerezheti. Az engedély
megszerzésének
feltétele,
hogy meg kell ismerni a horgászat rendjét, a tilalmi idõszakokat, valamint a halfajtákat, és
az elsajátított ismeretekbõl az
egyesület
vizsgabizottsága
elõtt le kell vizsgázni. Ezt a

Vége van a télnek, s bár a tavasz még annyira nem
mutatja magát, de már illata érezhetõ a levegõben.
Ahogy a természet szép lassan ébredezik, úgy vágyik az
ember is egyre többet a szabadba. A melegebbre forduló idõ elõcsalogatja a horgászokban is a kedvet arra,
hogy hobbijuknak hódolva felkeressék a környékbeli
vizeket. A város mentén folyó Sajó, a kisebb patakok és
a bányatavak számos lehetõséget kínálnak nekik és a
halfogással barátkozóknak a pecázásra. De mielõtt bárki nekiiramodna a nagy halvadászatnak, lényeges, hogy
tisztában legyen a horgászás alapvetõ szabályaival, engedélyezésével, és fontos, hogy elõtte tájékozódjon a
kiírt tilalmakról, korlátozásokról. Az idei szezon elindulásáról Laskó Miklóst, az Észak-magyarországi Horgász Egyesület titkárát kérdeztem.
- Hogyan készülnek az
idei horgászszezonra? Milyen telepítéseket végeztek
az elmúlt idõszakban a
sajószentpéteri és környékbeli vizekben?
- Sajnos az idõjárás miatt
még nem került sor telepítésre, de természetesen készülünk az idényre. A haltelepítési
tervek már elkészültek, ezeket
a választmány is jóváhagyta. E
szerint április 3-án és 4-én kerülnek majd többek között a
sajószentpéteri és környékbeli
horgászvizekbe is a halak. A
sajószentpéteri I., II., III. tavakba a tervezett halmennyiség:
750 kg ponty és 100 kg csuka.
Az Új-tóba tervezett halmenynyiség: 19 mázsa ponty és 1
mázsa süllõ. A Sajóba 20, a
Bódvába 8 mázsa fölötti lesz a
betelepített ponty mennyisége. A Bódvába betelepítésre
kerül még pisztráng is, valamint 1 mázsa csuka. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a környékbeli vizek el lesznek látva
hallal.
- Milyen adatokat ismerhetünk meg a haltelepítésrõl az egyesület teljes vízterületére
vonatkoztatva
2009-ben?
- 2009-ben az egyesület a tavaszi haltelepítésre 30 millió
Ft-os haltelepítési tervet készített a teljes vízterületére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy komoly haltelepítésnek nézünk
elébe. Közel 400 mázsa pontyot, 20 mázsa ragadozót és 3
mázsa pisztrángot kívánunk ta-

vasszal telepíteni. Az õszi telepítés halmennyiségét majd az
idei árbevétel határozza meg.

A mai rohanó világban egyre többen választják
kikapcsolódásul a horgászatot
vizsgát, ami 1 000 Ft-ba kerül,
minden héten csütörtöki napon, 13.00 óra után az egyesü-

Ha az egyesületi tagok száma a
tervezetthez képest nem változik nagymértékben, akkor ebben az évben még további 1520 millió forintos telepítésre
kerül majd sor a nyári, õszi
idõszakban. Ha minden a terv
szerint halad, akkor az idei évben 50 millió forint értékben
gazdagítjuk vizeinket halakkal.
-Változnak-e a horgászatra
vonatkozó szabályok, esetleg vannak-e újabb elõírások a szabályozásban?
- Mérvadó változás az idén a
szabályozásban nem történt.
Néhány utasítás változott az
egyesületnél. A választmány
határozata értelmében 2009.
január 1-jétõl az ifjúsági horgász nem foghat csak két nemes halat naponta, fajtánként
is csak egyet. Változás még,
hogy tavainkon az országos
pontytilalom ideje alatt, amely

let klubhelyiségében le lehet
tenni. A megszerzett állami
vizsgapapírral az egyesület irodájában váltható ki az Északmagyarországi Horgászegyesület területére szóló horgászengedély. Az új belépõ tag valamivel többet fizet az engedélyért, mint aki már korábban
belépett. Az új belépõ felnõttnek az engedély megváltása 22
000 Ft-ba, az új ifjúkorú belépõnek pedig 9 000 Ft-ba kerül.
A régi felnõtt tagok az idei évben 14 500 Ft-ot, a régi ifik pedig 7 200 Ft-ot fizetnek, ha újra megváltják horgászengedélyüket.
- Terveznek-e még egyéb
változtatásokat a jövõben
valamely területen?
- Olyan változtatásokat, amelyek a horgászokat komolyabban érintenék, nem tervezünk.
A megszokott módon és rendszerben végezzük feladatainkat. Megvannak a halak kifogásának tilalmi idõszakai, ezek
minden évben ugyanazok,
nem változtatunk rajtuk. A méretkorlátozások is maradnak a
korábban bevezetettek.
- Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy sikerüljön elérnie az egyesületnek, amit a 2009-es évre tervezett.
Vesterné Orbán Szilvia
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A tanköteles korú gyermekek iskolai beiratkozásáról…
Öt gyermek vizsgálata folyamatban van, ennek eredménye, reméljük, a beíratás idejére meglesz.
- Az elmúlt évekhez hasonlóan van-e tudomásuk
olyan szülõkrõl, akik nem
valamelyik sajószentpéteri
iskolába szeretnék beíratni
gyermeküket?
- Igen. Ami biztos: 3 gyermek más településen kezdi
meg az elsõ osztályt.
- Van-e arra lehetõség,
hogy amennyiben egy gyermek képességei kiemelkedõek, akkor esetleg a tanköteles kor elõtt beiratkozzon
az iskolába?
- Természetesen van rá lehetõség, jelenleg hat gyermeket
kívánnak így beíratni az iskolába a szüleik.
- Mindent összevetve hány
tanköteles korú gyerek iratkozik be a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolába?
- A 2009/2010-es tanévben
146 gyermek iratkozik be a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskolába, amely öt, esetleg hat elsõ osztálynak felel
meg.
- A leendõ elsõsöket hol és
mikor lehet beíratni?
- A beiratkozás a Központi
Általános Iskola székhelyén, a
Kossuth Lajos Iskolában történik. A szülõk 2009. április 20án 8 és 17 óra között, valamint
április 21-én 8 és 16 óra között
írathatják be gyermekeiket.
- A szülõknek most is lehetõségük lesz két tagintézmény megjelölésére, mint

Évek óta csökkenõ tendenciát mutat az általános iskolát megkezdõk száma, s mivel hamarosan sor kerül a
tanköteles korú gyerekek iskolai beíratására, ezért
Székelyné Drahos Máriát, a Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda vezetõjét kérdeztük arról, vajon az idén hány új elsõsre számíthatnak az iskolák.
- Hogyan készíti elõ az
óvoda az iskolai beiratkozást?
- Az iskolai beiratkozást már
az óvodában elõkészítjük azzal, hogy a gyermekek egészségi és értelmi fejlettségét vizsgálja az óvoda orvosa, valamint
a Nevelési Tanácsadó. Bármilyen felmerülõ probléma esetén a tanulási képességet vizsgáló bizottság is górcsõ alá veszi a gyerekeket, és javaslatot
tesz arra, hogy hol kezdjék
meg tanulmányaikat, vagy
esetleg további egy évre az
óvodában maradjanak.
- A vizsgálatok és a felmérések alapján, hány tanköteles korú gyermek van ma
Sajószentpéteren?
- Városunkban jelenleg 165
fõ a tankötelesek száma.
- Ez a tényleges tanköteles
korú gyerekek száma, de
minden gyereket beírathatnak a szülõk elsõ osztályba?

Székelyné Drahos Mária
- Nem minden gyermek
megy iskolába, mert a Nevelési
Tanácsadó vizsgálati véleménye és a tanulási képességet
vizsgáló bizottság szakvéleménye alapján 22 gyermek továbbra is az óvodában marad.

Elbúcsúztatták a telet
A Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda
gyermekei és a felnõttek
2009. március 10-én, évtizedes hagyományokhoz híven,
télûzõ közös délelõttön vettek részt. Versekkel, dalokkal
búcsúztatták a telet, várva a
tavaszt.
A kiszebáb elégetését izgatottan várták, hiszen a népi

monda szerint ez hozza meg
a meleget.
Ég a kisze lánggal ég
Bodor füstje felszáll
Tavaszodik, kék az ég
Meleg a napsugár
Mire füstje eloszlik
A hideg köd szétfoszlik
Egész kitavaszodik

az elmúlt évben?
- Igen. Ez az idén sem változik.
- Milyen iratokat kell magukkal vinni a beiratkozásra, és milyen igazolásokat
kell beszerezni a szülõknek
a beiratkozás elõtt?
- A legfontosabb iratok: a
születési anyakönyvi kivonat, a
lakcímkártya és a TAJ-kártya.
Ne felejtsék otthon a szülõk az
óvodai szakértõi véleményt se,
mert e nélkül be sem írják a
gyereket! Azoknak a szülõknek, akiknek a gyermekei ingyenes tankönyvre jogosultak,
a jogosultságot igazoló határozatokat kell beszerezniük.
- Melyek ezek?
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító
határozatot, a nagycsaládosoknak a családi pótlékot folyósító
intézmény igazolását, illetve a
tartósan betegeknek az Államkincstár által kiadott igazolást
kell magukkal vinniük.
- Mikor igényelhetnek a
szülõk diákigazolványt, illetve van-e lehetõség tanulóbiztosítás kötésére?
- Diákigazolványt a beiratkozásnál kell igényelni, ehhez
egy igazolványképet és 550 Ftot kell hozniuk a szülõknek.
Tanulói balesetbiztosítás kötésére is van lehetõség a beiratkozáskor.
- Köszönöm a mindenre
kiterjedõ részletes tájékoztatást, s remélem, hogy ezzel sok szülõ jut hasznos információhoz a beiratkozással kapcsolatban!
Románné
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