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Aktuális

Nem kell túlságosan messzi-
re mennünk ahhoz, hogy pe-
dagógus-elbocsátásokról szóló
híreket halljunk, hiszen itt van
mindjárt Miskolc esete, ahol
már februárban arról beszéltek
a városvezetõk, hogy több
mint 150 dolgozó munkahelye
szûnhet meg a település okta-
tási intézményeiben, amelybõl
73 pedagógus álláshely. Említ-
hetnénk még Tatabánya vagy
éppen Sopron példáját is, ahol
ugyancsak húsbavágó intézke-
dések meghozatalára kénysze-
rült a helyi képviselõ-testület
az oktatási intézmények tekin-
tetében. Ez persze csak né-
hány kiragadott példa a sok
közül, hiszen tudjuk, a telepü-
lési önkormányzatok jelentõs
része a költségtakarékosság
látszólag legkézenfekvõbb
megoldását választja, vagyis
egyszerûen utcára teszi a feles-
legessé váló pedagógusokat. 

- Sajószentpéteren mi in-
dokolta a pedagógus állás-
helyek csökkentését?

- Az országosan is megfigyel-
hetõ gyermeklétszám-csökke-
nés természetesen városunk-
ban is érezteti hatását, minek
következtében csökken a ta-
nulócsoportok száma. Ha ke-
vesebb tanulócsoport mûkö-
dik, akkor értelemszerûen pe-
dagógusból sem kell annyi,
mint az azt megelõzõ idõszak-
ban. Ez persze csak részben
magyarázza a Sajószentpé-
teren kialakult helyzetet.
2009. július 1-jétõl ugyanis
megkezdi mûködését a
Sajószentpéteri Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat (SEPSZ),
amely 3,5 álláshelyet (1 pszi-

chológus, 1 logopédus, 1 fej-
lesztõpedagógus, valamint ½
gyógytestnevelõ álláshely) át-
vesz a SKÁI-tól. A képviselõ-
testület 5 álláshelyet elvont,

3,5 álláshelyet pedig átcsopor-
tosított, ennek megfelelõen
106,5-rõl 98-ra (8,5-del) csök-
kent a Sajószentpéteri Köz-
ponti Általános Iskola pedagó-
gus álláshelyeinek száma.

- Az Ön által említett ada-
tokból az látszik, hogy azok
a pedagógusok, akik a
SEPSZ-nél folytatják pálya-
futásukat, tulajdonképpen
nincsenek veszélyben, az 5
elvont álláshely azonban el-
méletileg 5 munkanélküli
tanárt jelent.  

- Jól fogalmazott: elméleti-
leg. A legtöbb önkormányzat
vélhetõen így is döntene, va-
gyis habozás nélkül utcára
tenné a kollégákat. Szerencsé-
re azt mondhatom, hogy a
sajószentpéteri képviselõ-tes-
tület egy pedagógusbarát tes-

tület, így csak a legvégsõ eset-
ben nyúl olyan eszközhöz,
amely a közalkalmazotti jogvi-
szony megszüntetését ered-
ményezi. A SKÁI nevelõtestü-
lete még 2008 novemberében
tartott egy nevelési értekezle-
tet, ahol polgármester úr tájé-
koztatta a pedagógusokat a
fenntartó iskolafejlesztési ter-
veirõl. Már akkor szóba került
az a megoldás, amellyel végül
is sikerült megmenteni 5 kol-
léga munkahelyét, egziszten-
ciáját, így egyetlen pedagógus
sem kerül utcára. Márciusi
ülésén úgy határozott a képvi-

selõ-testület, hogy bár 5 peda-
gógus álláshelyet elvont a
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskolától, ugyanakkor 5-
tel megnövelte a pedagógiai
munkát közvetlenül segítõ ál-
láshelyek számát. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy az
érintett tanárok munkáltatója
továbbra is a SKÁI, csupán a
munkakörük módosul, a bé-
rük azonban továbbra is "F"
kategóriás marad. Igaz, ezt
követõen pótlékokra (például
osztályfõnöki pótlékra) már
nem lesznek jogosultak. 

- Milyen feladatokat lát-
nak majd el az újdonsült
„pedagógiai asszisztensek”? 

- Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy renge-
teg munkát tudunk nekik ad-
ni. Az önkormányzatnak az

eredményes pályázatokhoz
vállalnia kellett a szegregáció
megszüntetését, illetve az inf-
rastrukturális pályázatokhoz
kapcsolódóan több tartalom-
fejlesztésre irányuló pályáza-
tot is kötelezõ jelleggel kellett
benyújtania. Ebbõl következõ-
en az iskolában foglalkozta-
tott pedagógusok leterheltsé-
ge a 2009/2010-es tanévtõl je-
lentõsen növekedni fog. Amíg
õk különbözõ továbbképzése-
ken vesznek részt, a szakszerû
helyettesítést az átminõsített
kollégák végzik majd. Ugyan-
csak komoly segítséget jelen-
tenek a gyermekkísérés és
gyermekfelügyelet tekinteté-
ben is, hiszen a tagintézmény-
vezetõknek gyakran komoly
fejtörést okozott a gyermek-
felügyelet megszervezése. 

- Végeztek-e arra vonat-
kozó számításokat, meny-
nyibe kerül a városnak az
említett 5 álláshely meg-
mentése? 

- Természetesen. Az elõze-
tes számítások szerint több
mint 15 millió forintjába.

- Jelentõs tétel.   
- Valóban, de a képviselõ-

testület nem azt mérlegelte,
hogy mekkora megtakarítást
jelenthet az 5 pedagógus el-
bocsátása, hanem azt, hogy
amennyiben mód és lehetõ-
ség van rá, továbbra is foglal-
koztassuk õket, hiszen a vál-
ság következtében eddig is
számos sajószentpéteri vált
munkanélkülivé. 

- Néha fontosabb szem-
pontok is érvényesülnek,
mint a rideg számadatok.

- Így is fogalmazhatunk.   
- A márciusi képviselõ-

testületi ülés egy másik na-
pirendi pontja az engedé-
lyezett osztály- és napközis
csoportok számára vonat-
kozott. Ha jól olvasok a so-
rok között, az új tanévben
6 csoporttal lesz kevesebb a
SKÁI berkein belül, mint je-
lenleg. Mi indokolja a tanu-
ló-, illetve napközis csopor-
tok csökkentését? 

Interjú Perényi Barnabással, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI) igazgatójával

„Egyetlen pedagógus sem kerül utcára”

A sajószentpéteri városatyák több, az alapfokú okta-
tást közvetlenül érintõ elõterjesztést tárgyaltak márciu-
si ülésükön. Az egyik napirendi pont a 2009/2010-es
tanévre vonatkozó osztály- és napközis csoportok szá-
mának meghatározásáról, míg a másik elõterjesztés az
engedélyezett pedagógus álláshelyek számának csök-
kentésérõl, illetve - ezzel szoros összefüggésben - az en-
gedélyezett pedagógiai munkát közvetlenül segítõ ál-
láshelyek számának növelésérõl szólt. A döntések hát-
terérõl a SKÁI igazgatója nyilatkozott lapunknak. 

Perényi Barnabás nemcsak a SKÁI igazgatója, 
hanem önkormányzati képviselõ is
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- Több szülõ döntött úgy,
hogy 6, illetve 8 osztályos gim-
náziumban kívánja gyermekét
továbbtaníttatni. Ennek követ-
keztében jövõre az 5. és a 7.
évfolyamon nyolc osztály he-
lyett csak hét-hét osztály lesz.
Az idei tanév végén elballagó
kilenc 8. évfolyam helyett csak
hat 1. osztály indul szeptem-

berben, valamint az öt fela-
datellátási helyen mûködõ ti-
zenkét napközis csoport tizen-
egyre redukálódik, így összes-
ségében a jelenlegi 75-rõl 69-
re csökken a csoportok száma
(az SKÁI-ban) a 2009/2010-es
tanévben.

- Mikorra derül az ki, hogy
konkrétan mely intézmé-

nyeket érinti a fent vázolt
intézkedéssorozat? 

- Errõl az intézmény vezeté-
se dönt, méghozzá annak is-
meretében, hogy a 6, illetve 8
osztályos gimnáziumban to-
vábbtanulni szándékozó gyer-
mekeink közül kik nyernek fel-
vételt. Amint ez az információ
a birtokunkba kerül, akkor tu-

dunk érdemben arról határoz-
ni, hogy mely feladatellátási
helyeket érinti a csoportok
számának csökkentése. Noha
konkrét idõpontot nem tudok
mondani, de az biztos, hogy
még ebben a tanévben tájékoz-
tatjuk a szülõket az érvénybe
lépõ változásokról.

Sulyok Barnabás

- Elõször is szeretnék gra-
tulálni a kitüntetésekhez.
Meséljetek arról, milyen
sportágban jeleskedtek, és
milyen eredmények szüksé-
gesek ahhoz, hogy valaki ti-
zenkét évesen "jó tanuló, jó
sportoló" legyen?

- Én már nagyon régóta
Mountain Bike-ozom, s ehhez
jön még a terepduatlon  és -tri-
atlon. A 2008-as évben meg-
nyertem a magyar bajnoksá-
got, illetve a diákolimpiát-
mondja Réka.

-Az én sportágam a falmá-
szás, s a diákolimpián lettem
elsõ- válaszolja Glória.

- Hát nem éppen lányok-
nak való sportágakat válasz-
tottatok. Mind a két sportág-

hoz erõnlétre és kitartásra
van szükség.

- Igen, sokan csodálkoznak
azon, hogy ezekben a sport-
ágakban lány létükre ilyen jó
eredményeket érnek el- csatla-
kozik a beszélgetésünkhöz Ré-
ka édesanyja.

-Ahhoz, hogy ilyen jó
eredményeket érjetek el,
mennyit kell edzenetek?

- Heti 11 alkalommal van
edzésem, van olyan nap, ami-
kor kétszer is-mondja Réka.

-Nem unalmas minden nap
biciklivel a köröket róni?

- A versenyekre való felké-
szülésben és az erõnléthez
nemcsak kerékpározásra van
szükség. Az edzések atlétiká-
ból, úszásból és kerékpáros
edzésekbõl állnak. Hétvégé-
ken 10-15 km futás, télen sífu-
tás, görgõzés a görgõpadon.

- Így már nem is tûnik
olyan hihetetlennek a tizen-
egyszeri edzés. Glória, ne-
ked is ilyen sokat kell edzés-
re járnod?

-Nekem hetente három alka-
lommal van falmászás, és két al-
kalommal járok röplabda
edzésre. Az én edzéseim sem
csak abból állnak, hogy felmá-
szok a falra és vissza. Minden
edzés bemelegítéssel kezdõdik,
majd következik a mászás, az
erõsítések és végül a levezetés.
S ezen kívül még járok úszni is. 

-Ennyi edzés után hogy ma-

rad idõtök és energiátok a ta-
nulásra, amelyben szintén ki-
váló eredményt értek el?

-A lányoknak szoros a napi-
rendjük, de már elsõs korukban
hozzászoktak, hogy iskola után
meg kell csinálniuk a leckét, ta-
nulniuk kell, mert csak akkor
mehetnek vissza atlétika edzés-
re. Akkor ezt sikerült megtanul-
niuk, s azóta is így megy. Iskola
után lecketanulás, majd jöhet a
sport- meséli Glória anyukája.

-Nálam a tanulás és a sport
kiegészítik egymást - teszi hoz-
zá Réka. - Ha véletlenül lazább
egy hét vagy a hétvége, a tanu-
lás se úgy megy.

-Úgy látom, hogy ezzel
Glória is egyetért, mert na-
gyon bólogat. Az iskolában
hogyan  viselkednek veletek
szemben a többiek?

-A legtöbben elfogadnak
minket, és együtt örülnek a si-
kereinknek.

-Én szeptembertõl Miskolcon
tanulok, de az új közösség ha-
mar befogadott- mondja Glória.

-Azért nem hiányoznak az
esti chatelések  vagy a közös
bulik?

-A televíziózás és a számító-
gép egyáltalán nem hiányzik.
Amikbõl kimaradunk, azok a
szülinapi partik, de ezeket kár-
pótolják a versenyek, a sok
utazás és az új ismerõsök.

- A szülõk mennyire támo-
gatják, segítik a lányokat a
sikerek elérésében?

-Nekünk is ugyanúgy be kell
osztanunk a napjainkat, mint a
lányoknak, hiszen mai napig
hozzuk- viszük õket az edzések-
re. Ott vagyunk a versenyeken,
velük együtt éljük meg a sikere-

ket - mondja Réka anyukája.
-Na, és természetesen mi va-

gyunk a szponzoraik is. Egyik
sportág se olcsó. Rékának a ke-
rékpárok, Glóriának a speciális
mászófelszerelés. Ezenkívül a
versenyekre való eljutás. Mind-
ez elég nagy anyagi áldzatot kí-
ván a családtól. Mostanában
szelektálunk a versenyek kö-
zött, s a külföldieket ki is hagy-
juk- meséli Glória anyukája.

-A sport és a tanulás mel-
lett mi az, amire még jut
idõtök?

-Én szeretek rajzolni, s egy
megyei rajzpályázaton, aminek
a témája a "Nõi szerepek", 3. he-
lyezést értem el- mondja Glória.

-Ha van egy kis idõm, szíve-
sen olvasok , de a matek pél-
dák se állnak távol tõlem. A
megyei Kalmár matematikaver-
senyen 5.lettem - mondja Réka. 

-Lányok, köszönöm nek-
tek és édesanyátoknak  ezt a
tartalmas beszélgetést, to-
vábbi sok sikert kívánok
mindkettõtöknek!

Beszélgetés közben azt is
megtudtam, hogy a lányok ezt a
díjat már nem elõször vehették
át. Réka most harmadik, Glória
pedig második alkalommal. S
voltak már B.-A.- Z. Megye Jó Ta-
nulója Jó Sportolója is. A MIÉR-
TÜNK Alapítvány  is kitüntette a
lányokat. A szülõktõl azt is meg-
tudtam, hogy a sport által tanul-
tak meg a lányok egyéni dönté-
seket hozni és konfliktusokat
kezelni. Hiszen a mászófalon, il-
letve az erdõben csak magukra
számíthatnak, a döntéseikért
maguk felelnek, illetve a hibáik-
ból tanulnak.

Román Péterné

A Magyar Köztársaság kitüntetettjei: Brogli Réka és Gyurik Glória

A tanulás és a sport kiegészítik egymást

2009. március 30-án ünnepélyes keretek közt került
átadásra a Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportlója
kitüntetés. A 148 kitüntetett tanuló között  volt a
sajószentpéteri Brogli Réka és Gyurik Glória is. A lá-
nyokkal és szüleikkel beszélgettünk arról, miként  le-
het valaki élsportoló és jó tanuló.

A lányok ünnepélyes
keretek között vehették át

a kitüntetést
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- Tényleg növekszik a tele-
pülésen a bûnügyi fertõzött-
ség? - tettük fel a kérdést
Szternai Tamás rendõr õr-
nagynak. 

- Volt a közelmúltban egy
hengerzártörés módszerével el-
követett betörés a Móra-tele-
pen, ahonnan nagyobb értéket
vittek el a még ismeretlen elkö-
vetõk. Egyébként bûnügyi
szempontból továbbra is vi-
szonylagos nyugalom van
Sajószentpéteren. 

- A csendet esetenként
azért megtöri néhány csaló
megjelenése, akik fõként
idõs embereket csapnak be.

- Sajnos, ilyen esetek a több-
szöri felhívásunk ellenére is
elõfordulnak. Újabbnál újabb
trükkökkel próbálkoznak a bû-
nözõk, és többször sikerrel jár-
nak. Legújabban valamilyen
mesével bekéredzkednek az in-
gatlanokra, majd hihetetlenül
magas összeget kínálnak az ud-
varon látható fémhulladékért
vagy az ott található régiségért.
A tulajdonos megörül a jó üz-
letnek, majd következik a fize-
tés. Ekkor általában húszezer

forintos bankjegyet nyújt át a
„vevõ”, amibõl vissza kell adni.
A csaló kifigyeli, honnan veszi
elõ a kiszemelt áldozat az ott-
hon tartott pénzt, majd eltereli
a figyelmet, és elviszi a teljes
összeget. Elõfordultak olyan
esetek is a közelmúltban, hogy
nyugdíjintézeti dolgozónak ad-
ta ki magát a csaló, és néhány
nyugdíjasnak „aranyláncot” vitt
ajándékba. Azt mondta, az jár
nekik, mivel õk már régóta
nyugállományban vannak. Iga-
zolásként nyugdíjas szelvényt
kért, márpedig az idõs emberek
általában a kézhez kapott nyug-
díjuk mellett tartják a csekket
is. Aranylánc helyett természe-
tesen bizsut kaptak, a pénzük
pedig eltûnt. Még mindig sok-
szor próbálkoznak a szélhá-
mosok azzal a trükkel is, hogy
csak egy pohár vizet kérnek va-
lakitõl, majd addig társalognak,
amíg kerítésen vagy ajtón belül-
re kerülnek. A gyorsan kialakult
bizalmi kapcsolat végén jönnek
a károsultak feljelentést tenni,
mivel az ismeretlen elvitt tõlük
valamilyen értéktárgyat vagy
készpénzt. Mostanában a leg-

gyakrabban két férfi jelenik
meg, és valamelyik szolgáltató
cég embereinek adják ki magu-
kat. Tõlük minden esetben el
kell kérni az igazolványt, amivel
bizonyítani tudják a munkahe-
lyüket.  Ha feltûnnek a felsorolt
trükkös emberek, éljen min-
denkiben a gyanú, és különö-
sen akkor ne engedjenek senkit
a lakásba, ha egyedül vannak
otthon! 

- A környezõ települések-
rõl viszont megszaporodó fa-
lopásokról értesültünk.

- Ez a jelenség fõként
Alacskán figyelhetõ meg, ahol
kétségkívül több a falopás, mint
a korábbi hónapokban. Általá-
ban kisebb mennyiségrõl van
szó, mert figyelnek az elköve-
tõk a húszezer forintos szabály-
sértési értékhatárra. Amennyi-
ben a helyszínen vagy szállítás
közben sikerül õket tetten érni,
lefoglaljuk a szállító jármûvet
és a lopott fát. Ha már vissza-
esõrõl van szó, összeadjuk az
elkövetési értéket, majd sza-
bálysértési õrizetbe vesszük az
elkövetõt. Ilyenkor a bíróság
gyorsított eljárásban hoz ítéle-
tet, ami a legtöbb esetben elzá-
rás. 

- A február végéig meghir-
detett zéró tolerancia után
mire számíthatnak az állam-
polgárok? Csökken az utcára

vezényelt rendõrök száma,
és bátrabbak lehetnek a bû-
nözõk? 

- Kapitánysági szinten meg-
hosszabbítottuk ezt a határidõt,
és mobilcsoportot állítottunk
szolgálatba. Õk a nap bármelyik
idõszakában, bárhol felbukkan-
hatnak, tehát ne érezzék magu-
kat ezután sem biztonságban a
rossz szándékú emberek - nyi-
latkozta a sajószentpéteri rend-
õrõrs parancsnoka. 

Szternai Tamás felhívta még
a figyelmet a gyalogátkelõhe-
lyek fokozottabb megközelíté-
sére, amit a rendõrök is rend-
szeresen ellenõriznek. Ugyan-
csak a közlekedõket érinti az a
hír, miszerint egyre gyakoribb
lesz a városban a sebességmé-
rés, tehát érdemes betartani a
KRESZ-ben foglaltakat, ha nem
akarunk mélyen a zsebünkbe
nyúlni.

Kovács István

Bûnügyi helyzetkép 2009 tavaszán

Aratnak a csalók Sajószentpéteren

Városunkban egy-egy kisebb súlyú bûncselekmény is
felzaklatja a közvéleményt, mivel gyorsan terjednek a
hírek. Így volt ez a közelmúltban a Móra-lakótelepen el-
követett bûncselekménnyel kapcsolatban is. Ekkor ar-
ról beszéltek, hogy betörésekre specializálódott bûn-
banda fosztogat Sajószentpéteren. 

A fatolvajok „munkája”
olykor egy természeti
katasztrófával is felér

Aktuális

A csalók gyakran gépjármûvel érkeznek a településre 
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II. évf. 4. számAktuális

Amint arról lapunk februári számában már beszámoltunk, a civil és egyéb szervezeteknek 2009. február 15-éig kellett benyújtani-
uk a támogatási igényeiket tartalmazó pályázatukat. A Balla Albert, Leskó Imre és Rémiás András alkotta háromtagú bizottság meg-
hozta döntését, melyet az alábbiakban olvasóink is megismerhetnek.

Civil szervezetek támogatásáról döntöttek
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Szentpéteri orvosként sok ta-
lajvesztett, a rendszernek be-
hódoló emberrel találkoztam.
Volt olyan, aki mélységes hívõ
édesanyja nagy bánatára, a
pártvonal legszélsõ határáig is
eljutott, Recsken, mint AVH-s
tiszt mûködött,  a rabok életé-
nek megkeserítésében eléggé
nagy szerepet játszhatott, mert
nevét és rangját gyakorta  be-
mondta a hírhedt recski  AVH-
sok között a  Szabad Európa
Rádió is. Az illetõ Recsk után is
vezetõ szerepet töltött be a
kommunista rendszerben, itt-
hon,  majd külföldi magyar
képviseleten  is komoly  pozíci-
óban  képviselte a kommunista
rendszert. El is jött hozzám
egyszer, büszkén emlegette el-
ért „sikereit”. Hogy s mint él
most, és vajon hogyan gondol-
kodik, nem tudom. 

Voltak kollégák is, akik na-
gyon a rendszer rúdja mellé kö-
tötték a szekerüket. Az egykori
sajókazai kolléga nagyon csalo-
gatott minket Tolnay Lajos ba-
rátommal - aki tisztiorvos volt
akkoriban -, hogy lépjünk be a
kommunista pártba, micsoda
lehetõségek nyílnak meg majd
elõttünk - mi azonban nem áll-
tunk kötélnek. Történt egyszer,
hogy szakmai megbeszélésre
hívtak össze bennünket Mis-
kolcra, s a kazai kolléga felesé-
gével érkezett. Köszöntöttem il-
lendõen a hölgyet: „Kezét csó-
kolom, nagyságos asszonyom!”
Mire õ heves kioktatásban ré-
szesített engem, hogy ne mer-
jem így köszönteni, hiszen ez a
köszöntési forma már rég nincs
divatban! De visszavágtam,
hogy én még abból az idõbõl is-

merem õt, amikor bizony még
ez a forma járta.  A kazai kollé-
ga aztán végleg elkötelezte ma-
gát a pártnak, fel is került az
Egészségügyi Minisztériumba
elõadónak, majd a repülõtéren
az idegenek ellenõrzési részle-
gének vezetõje lett. 

Két másik, pártkarrierben
ügyködõ kollégám mindenáron
a Honvédelmi Minisztériumba
akart engem bejuttatni, mond-
ván, hogy ott nagy lehetõségek
várnak rám. Nehezen tudtam
csak ezeket a veszélyes helyzete-
ket elkerülni, de sikerült, ma-
radtam az, aki voltam mindvé-
gig: szentpéteri körzeti orvos. 

Sok mindent láttam orvos-
ként, a történelmet miniatûr-
ben megéltem. Az 56-os forra-
dalom változást hozott
Szentpéteren is. A közeli he-
gyekbe húzódott egy partizán-
csapat, az õ sebesültjeiknek se-
gítettem gyógyszerrel, kötszer-
rel. A miskolci ágyúzás idáig
hallatszott. Reménykedve, és
izgalommal vegyes rémülettel
hallgattuk a Szabad Európa Rá-
dió híreit, semmit nem tud-
tunk akkor már a Pesten élõ
szüleimrõl, rokonainkról. Me-
nekülésre készen aludtunk
minden éjjel, a feleségem kis
csomagot készített gyerekeink-
nek: ha menni kell, legyen
mindegyiküknél a legszüksége-
sebb holmijuk. Egy éjjel rette-
netes zajra ébredtünk: ágyú-
csöveiket a házak ablakai felé
fordítva,  végeláthatatlanul
özönlöttek a szovjet tankok.
Imádkoztunk, és vártuk, mi
lesz. Akkor már hat gyerme-
künk volt, s köztük a két kisba-
ba, az  alig egyéves ikerpár:

Gábor és Gabriella. Nekünk
csak várni lehetett… 

1956 alatt és után sokan
disszidáltak a betegeim közül is.
Valamikor virágzó zsidó hitköz-
ség volt itt, templommal, ko-
moly közösséggel. Itt volt a
Blumberger-tanya, a Stein-
tanya, a Fleischer-kocsma, ami
ma a Familia Gyógyszertár, az
Ohajzer-udvar, a Jungreisz-cég.
Ezek a családok, emberek mind
nagyon sokat szenvedtek az ül-
döztetés idején. Jungreiszék 56
után Bécsbe emigráltak. Jól is-
mertem Klein Fábiánt, aki meg-
becsült cipészmester volt a Kos-
suth utcán, õ nem ment el, itt
halt meg Szentpéteren. A város
lenti részén, a Sajó-hídhoz kö-
zel volt Friedmann Dezsõ pék-
sége. Igen jóízû pékárut sütött
Dezsõ mester. Már hajnalban
sorban álltak az asszonyok,
messze vidékrõl is jöttek, hogy
finom kenyeréhez hozzájussa-
nak. Õ mesélte, szegény, hogy
milyen aljasul viselkedtek velük
a csendõrök a rimaszombati in-
ternálótáborban, de még õreik
is emlegették a finom,
Friedmann-féle kenyeret. Jó ba-
rátságban voltam Friedman-
nékkal mindvégig, az esküvõjü-
kön is részt vettem, Miskolcon a
Kriszton utcában.

A mai Kossuth Lajos Általános
Iskolával szemben volt a
Badalik-ház, benne egy benzin-
kút mûködött, egy Simon József
nevû illetõ volt a benzikutas.
Ugyanitt lakott az Uhrin nevû
órásmester, akinek fia késõbb
az arabok elleni háborúban har-
colt és elesett. Ugyancsak az is-
kola mellett volt egy kék színû
ház, amely a Rosenblüh családé
volt. Õk fuvarozással foglalkoz-
tak, egyik lányuk Amerikába tá-
vozott, ha jól tudom, orvos lett.
Szentpéteren lakott a Róna csa-
lád is, idenõsült be az én elsõ
szentpéteri támogatóm, Nádler
Viktor. A családban volt orvos,
gyógyszerész, õk készítették a
híres Róna-féle kenõcsöt. A
Nyögõ-patak melletti Dalmi-féle
házban lakott Weisz doktor, aki
nyugdíjban volt már, és csak né-
ha dolgozott. Ugyanebben a
házban lakott Harthmann úr, a
gabonakereskedõ, akit nagyon

sokáig kezeltem, mert  súlyos
beteg volt. Bécsbõl hozattak
gyógyszert számára, én adogat-
tam be neki, míg itt élt, majd
Miskolcra költözött, ott is halt
meg, szegény. A mai Kristály ét-
teremtõl lejjebb laktak Glückék,
akik szódavíz gyártásával foglal-
koztak. Gyerekeink sokat ját-
szottak együtt, mert érdekes és
mozgalmas nyüzsgés volt a kis
üzemben, sokan hordták tõlük
a szódavizet. Páran talán emlé-
keznek még Vogel Józsi bácsira,
tõle mindig lehetett pénzt köl-
csönözni, csak úgy, "majd-
megadásra". Aztán itt lakott a
Krakovits család, és milyen is az
élet! Pár éve Izraelben jártam,
és csodák csodája: Tel-Avivban
összefutottam velük! Meg kell
még említenem a Mogyorós
családot, akik nagy hírnévre tet-
tek szert, hiszen róluk nevezték
el a buszmegállót Sajószentpé-
teren. Vendéglátással foglalko-
zott Mogyorós Lajos, egy na-
gyobb és egy kisebb vendéglõje
volt, ezért a buszmegállók a
Nagymogyorós - Kismogyorós
nevet kapták. Mogyorósékkal is
jó barátságot tartottunk, még
akkor is, amikor már felköltöz-
tek Pestre. Laci fiuk most is
Pesten dolgozik, egy rendelõin-
tézet igazgató-fõorvosaként. 56-
ban nagyon sokan eltávoztak
innen Amerikába, Izraelbe,
mára teljesen  elfogyott Szent-
péteren  ez a  közösség. Régi
betegeim, ha hazajönnek
Amerikából, Izraelbõl temetõ-
látogatásra, mindig benéznek
hozzám, ilyenkor jól elbeszél-
getünk a régi idõkrõl.

(folytatjuk)

2009. ÁPRILIS

Curriculum vitae VII. rész

6

Életút

1962-ben egy sajószentpéteri pincében
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II. évf. 4. szám

-Szuhakálló, Felsõnyárád,
Sajószentpéter - biztosan jól
ismeri ezt a vidéket.

- Mivel naponta utazom la-
kóhelyem és munkahelyeim
között, ez természetes. De
nem csupán az úthibákat, ha-
nem nagyon sok embert is is-
merek, mivel nem csak a
sajószentpéteri, hanem a fel-
sõnyárádi, dövényi, alsószu-
hai, felsõkelecsényi és jákfalvi
emberek többsége is nálam
váltja ki a gyógyszereit. 

- Hogyan került a gyógy-
szerész pályára? 

- Miskolcon születtem, de szü-
letésem óta Szuhakállóban élek.
Ott végeztem el az általános is-
kolát, majd Miskolcra kerültem
a Kossuth Gimnáziumba. On-
nan felvételiztem a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem (SO-
TE) Gyógyszerésztudományi
Karára. A szakmai gyakorlatot
Kazincbarcikán és Edelényben
töltöttem, majd 1979-tõl 1986-
ig Sajószentpéteren dolgoztam
a Família Gyógyszertár elõdjé-
ben. Abban az évben szereztem
szakvizsgát gyógyszerügyi szer-
vezés és gyógyszerellátás sza-
kon, majd a jelenlegi Péteri Pati-
kába neveztek ki gyógyszertár-
vezetõnek. Négy munkatárssal
együtt egyedüli gyógyszerész-
ként dolgoztam. Már akkor is
reggel hét harminctól délután
háromnegyed négyig voltunk
nyitva, amin azóta sem változtat-
tunk. Ugyanezt mondhatom el
Felsõnyárádról, ahol egy héten
háromszor, 16-tól 18 óráig lá-
tom el gyógyszerekkel a betege-
ket. 

- Ez a szakma teljes körû
odafigyelést igényel, hiszen
egy rossz gyógyszeradagolás
vagy tévesen kiadott orvos-
ság akár tragédiához is ve-
zethet. Ennek tudatában mi-
ért vállalt még egy állást?

- Adódott a lehetõség, én pe-
dig éltem vele. Felsõnyárádon
sokáig az önkormányzat által
biztosított helyiségben dolgoz-
tam, majd vásároltam egy épü-
letet, amibe decemberben köl-
töztem át. Sajószentpéteren
már korábban megvásároltam
a patikát, így most már mind-
két településen a saját gyógy-

szertáramban dolgozhatok. 
- Így viszont a költségek is

megduplázódnak.
- Természetesen, hiszen a fû-

tés és az áramfogyasztás mellett
fizetni kell egy állandó informa-
tikust, aki feltelepíti a jó drága
programokat, és karbantartja az
informatikai rendszert. 

- Milyen gyakorisággal je-
lennek meg új gyógyszerek? 

- Évente talán tíz új ható-
anyaggal találkozunk, inkább a
generikumokra jellemzõ a
nagy mozgás. Ezek többsége
úgy jelenik meg a piacon, hogy
valamelyik gyógyszerféleség-
nek lejárt a licence, és azután
több gyógyszergyárban elkez-
dik gyártani más néven. Ezek-
bõl nagyon sok van. 

- A szakmabeliek rossz
színben tüntették fel a libe-
ralizált gyógyszerellátást.
Hogyan élte meg ezeket a
változásokat?

- Nem érte el alapvetõ célját
ez az intézkedés, mivel véle-
ményem szerint a vidéki kis te-
lepüléseken nem oldódott
meg semmi, miközben a nagy
városokban gyógyszertári túl-
kínálat keletkezett.  Köztudott,
hogy a gyógyszerész szakma
szerepel a hiánylistán, ám en-
nek ellenére tucatszám nyíltak
meg az új gyógyszertárak.  A
központi árszabályozás miatt

egyébként kisebb lett az alkal-
mazható árrés, és a jelenlegi
11-12 százalékos kulcsból nem
könnyû mindent kigazdálkod-
ni. 

- Észrevehetõen akadnak
nagy árkülönbségek is
ugyanazon gyógyszer eseté-
ben. Hogyan lehet két pati-
ka között akár több száz fo-
rintos eltérés? 

- Sok a szabadáras termék,
míg másokat a nem támogatott
kategóriába sorolnak. Ezért
fordulhatnak elõ nagyobb elté-
rések az árazásban. 

- A betegek hogyan élik
meg az egyre mélyülõ gaz-
dasági válságot? Volt olyan
beteg, aki nem tudta kiválta-
ni a gyógyszerét? 

- Egyre több panaszszót hal-
lok, és sokan csak a nyugdíjfi-
zetés után váltják ki a gyógy-
szereiket. Körzetemben egyéb-
ként sok a közgyógyellátott
ember, akik a meghatározott
keretbõl gazdálkodhatnak. 

- Mikor tud pihenni, ki-
kapcsolódni, amikor foglal-
kozása a munkahelyéhez
köti, hiszen gyógyszert csak
gyógyszerész adhat ki? Mi-
kor volt utoljára nyaralni a
családjával? 

- Az elmúlt évben pár napot
töltöttünk Rómában, ahol fi-
únk, András teológiát tanul, és
idén végez. Görög katolikus
papnak készül, lányunk Anikó
pedig harmadéves gyógysze-
részhallgató Debrecenben. Bí-
zok benne, hogy átveszi majd
tõlem a gyógyszertárat, mert
ez még talán a mai világban is
biztos munkahelyet jelent. A
nyaralás pedig tényleg nem
egyszerû számomra, mert a
gyógyszertárra sem lehet ki-
tenni a táblát, hogy szabadság
miatt zárva. Ezért a szabadsá-
golás idejére gondoskodni kell
másik szakemberrõl. 

- Az egész napos elfoglalt-
ság mellett mire jut még
ideje? 

- Szuhakállón hatalmas ker-
tünk van gyümölcsfákkal, fe-
nyõkkel és sok-sok zöldségfé-
lével. Szeretek kertészkedni, az a
fajta munka számomra pihenést
jelent. Sok megkeresést kapok
különféle szervezetektõl, így ke-
rültem be az egyik szociális ala-
pítvány kuratóriumába. Közéleti
tevékenységem azzal is bõvül,
hogy rendezvényeket, intézmé-
nyeket és egyházakat támogatok
a lehetõségemhez képest. Csalá-
dom már megszokta, hogy sok
idõt töltök távol, amit nyugdíjas
mérnök-tanár férjem jól tolerál. 

Dobos Istvánné Bezsilla Anna
a közelmúltban állami elisme-
résben részesült. A Péteri Patika
gyógyszertárvezetõjeként egész-
ségügyi miniszteri dicséretet ka-
pott dr. Székely Tamás minisz-
tertõl. 

Kovács István

Portré: Dobos Istvánné

Meghosszabbított nyitva tartás 

A koradélutáni órákban még a Péteri Patikában oszto-
gatja tanácsait a kiadott gyógyszerekhez, hetente há-
romszor pedig a felsõnyárádi gyógyszertárban látja el
ugyanazt a feladatot. Dobos Istvánné tizennyolc éve
dolgozik két munkahelyen, a férjével közösen jegyzett
betéti társaság tulajdonos gyógyszerészeként.

Dobos Istvánné kimagasló szakmai munkáját a betegek is
nap mint nap érzékelik 

Portré
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Szuhai Péter
(4-es számú választókörzet)

1. Szerintem a képviselõi
munka nagyon sokat fejlõdött,
mondhatnánk felértékelõdött
az elmúlt idõszakban. Az ülé-
sek normális mederben zajla-
nak, nem úgy, mint a korábbi
ciklusban. A képviselõk nem
személyeskednek egymással,
mindenki türelmesen meghall-
gatja a másikat, minden prob-
lémára valós megoldást próbá-
lunk keresni. Azt gondolom,
ebben a folyamatban a képvi-
selõ-testület idõsebb (több cik-
lust megélt) tagjai meghatáro-
zóak, mi, fiatalabbak sokat ta-
nulhatunk tõlük. 

2. Sajnos az én körzetemben
nem történtek mélyreható vál-
tozások. Úgy vélem, ez nem
csupán rajtam múlott. Talán az
lenne a megoldás, ha a többsé-
gi társadalommal összefogva
átfogó reformok indulnának el
a romatelepek felszámolására.   

3. Azt szeretném elérni,
hogy az én körzetem lakói is
úgy élhessenek, mint a más
körzetekben élõk. Mire gondo-
lok? Legyen munkájuk, s ne
csak a Városgondnokság le-
gyen az utolsó mentsvár. Talán
nem kell különösebben ma-

gyaráznom, hogy a szegénység
mire képes. Az emberek nem
tudnak normálisan étkezni,
megfelelõen tisztálkodni, ami-
bõl egyenesen következik,
hogy a környezetükre sem fi-
gyelnek kellõképpen. 

4. Városunk jövõjét (számos
objektív körülmény mellett)
alapvetõen a képviselõ-testü-
let, illetve a polgármester dön-
tései befolyásolják. Azt gondo-
lom, a jelenlegi irány megfele-
lõ. Aki mostanában végigmegy
a városon, a saját szemével is
meggyõzõdhet arról, milyen
pozitív változások zajlanak a
településen. És ez csak a kez-
det, hiszen a nyertes pályáza-
tok eredményeként - rövid
idõn belül - alapvetõen meg-
újul, felfrissül a városkép.      

Zsíros László
(MDF)

1. Sajószentpéter város 2006-
ban megalakult képviselõ-testü-
lete (sportnyelven szólva) nyerõ
felállás volt, hiszen adott volt egy
kormánypárti polgármester, egy
11 tagú koalíció és egy vegyes
összetételû csoport, amelyet 5
fideszes, 1 független és egy MDF-
es képviselõ alkotott. A polgár-
mester úr hozta mindazokat az
elõnyöket, amelyek kormány-
pártiságából adódtak, hiszen
Sajószentpéter város 1990-tõl-
2006-ig tartó idõszakban jelen-
téktelen összegeket nyert a kü-
lönbözõ pályázatokon. Anélkül,
hogy visszamutogatnék a csen-
gõfrászos idõszakokra, most le-
het csak igazán felmérni, hogy a
kompromisszumra való képte-
lenség mekkora kárt okozott a
városnak. Nevezetesen 1994-ben
egy MSZP-s, illetve 1998-ban egy
fideszes alpolgármester mennyit
tudott volna a városon segíteni.
2006-ban tehát azzal együtt,

hogy a gazdasági helyzet tovább
romlott, amelyet tetézett még a
munkanélküliség növekedése is,
a város fejlõdésének irányt kel-
lett szabni. Így került elõtérbe
egy élhetõbb, összkomfortosabb
város megteremtésének jövõké-
pe. A testület tagjai bizottságok-
ban dolgozva szakmailag jól elõ-
készített anyagokat kapnak. A bi-
zottságok vezetõi kivétel nélkül
szakterületük kiváló képviselõi.
Jó példa erre, hogy az intézmé-
nyek átalakítása zökkenõmente-
sen zajlott le. Sokan felróhatnák
hibaként, hogy a képviselõk ke-
veset szerepelnek a TV-ben. Va-
lójában azonban az történik,
amit már egy adásban elmond-
tam, hogy bizottsági tagként a
véleményünket már a bizottsági
ülésen elmondjuk, így amikor a
bizottsági elnökök a testületi ülé-
sen összegzést adnak, idõpocsé-

kolás lenne, hogy újfent elismé-
teljük a bizottsági ülésen megfo-
galmazott véleményünket
egyenként. 

2. A Magyar Demokrata Fó-
rum óriási örömmel vette tudo-
másul, hogy jelöltje 16 évvel a
rendszerváltás után a képviselõ-
testület tagja, hiszen rendszer-
váltó pártként 1990-ben nem tu-
dott képviselõt delegálni a testü-
letbe. A „városért,” illetve az „em-
berekért” nevet viselõ progra-
munkat nem egy választási cik-

lusra terveztük. Az a helyzet,
hogy egy képviselõ egy adott tes-
tületben milyen frakcióban ül,
pontosan meghatározza a moz-
gásterét és az érdekérvényesítõ
képességét. Jobboldaliként
azonban el kell, hogy mondjam,
nem nagyon kellett szembe
menni a testület akaratával, dön-
téseivel. Testületi üléseken rit-
kán pirosult el az eredményjel-
zõ, de hát a választások közeled-
tével ez a helyzet nyilván módo-
sul majd egy kissé, a politikai
pártok esetében ez már csak így
szokott történni.  Azt gondolom
azonban, hogy képviselõként
olyan döntéseket támogattam,
amelyek megvalósítása benne
volt az MDF helyi elképzelései-
ben. Hosszú listát lehet sorolni a
változásokra, de a város polgárai
azért látják, hogy milyen minõ-
ségben javult például az utak, a
közvilágítás, az orvosi ellátás és a
közbiztonság helyzete. A közbiz-
tonság javuló helyzetét nyilván
segítette az az anyagi támogatás,
amelyet a képviselõ-testület
adott munkájuk hatékonyabbá
tételéhez a helyi rendõrség, illet-
ve a munkájukat társadalmi
munkában végzõ polgárõrség
részére. Programjukkal össz-
hangban készül a város történe-
te, amelynek elsõ kötete már
megjelent. Javult a kábeltévé-
szolgáltatás minõsége, és felújí-
tásra került a városi tornacsar-
nok is. És ami a legfontosabb: si-
keresen haladnak a pályázatok.
Külön öröm számomra, hogy
Máté unokám EU-s játszótéren
játszik, amelybõl több is van -
szinte lefedve az egész várost.

3. Durván másfél év van a vá-
lasztásokig, a kialakult politikai
helyzet nagyon sok változást
hozhat. Lehetnek elõrehozott
választások, de ha nem, akkor le-
hetnek elõre nem látható prob-
lémák. A fejlesztéseket, beruhá-
zásokat folytatni kell. Tekintettel
az idei kemény télre, szükséges
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Szentpéteri Krónika:

1. Hogyan értékeli a

képviselõ-testület több

mint kétéves munkáját?

2. Mennyit tudott meg-

valósítani a kampány

során tett ígéreteibõl?

3. Mit szeretne még ebben

a ciklusban elérni?

4. Milyen hosszú távú

elképzelései vannak a

város jövõjét illetõen?

Megkérdeztük a testületi tagokat
Túl vagyunk az önkormányzati ciklus félidején. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból számve-
tésre invitálja városunk képviselõ-testületének tagjait. Mindannyiuknak ugyanazt a négy kérdést tesszük
fel, s a válaszokat változtatás nélkül adjuk közre. Megszólalásuk sorrendjét az ábécé határozza meg.

Közélet
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egy állandó hajléktalan szálló,
amely az ideiglenes helyen is
megvalósítható lehet, de más
helyszínt is el tudok képzelni.
Tovább kell folytatni a kertvárosi
jellegû városrészek (Ibolya-telep,
Erzsébet-telep) fejlesztését. El
kell kezdeni a központi iskola, a
Kálvin tér rekonstrukcióját, illet-
ve a fõ utca arculatának kialakítá-
sát. Be kell fejezni a játszótér-
programot az ellátatlan területe-
ken. Még ebben a ciklusban ki-
emelten kell foglalkozni az úgy-
nevezett munkahelyteremtõ be-
ruházásokkal a volt üveggyár és a
faiskola területén. Legvégén pe-
dig folytatni kell a pályázatokat.

4. 2010 õszén a választói aka-

rat eldönti, hogy kik fogják a vá-
rost irányítani a következõ cik-
lusban. Sportszeretõ emberként,
tõsgyökeres péteriként nagyon
sajnálom és szégyellem, hogy a
sajószentpéteri iskolás gyerek,
ha versenyszerûen, szabványos
méretû csarnokban akar sportol-
ni, csak a szomszéd városokban
teheti ezt meg. No, és persze
Bánhorvátiban, egy pár száz la-
kosú faluban. Egy többcélú
sportcsarnok felépülése minden
vágyam, és ezért a tõlem telhetõ
minden módon és eszközzel
küzdeni fogok. Megint csak sen-
kit nem bántva: az elsõ
gázrészvénykiosztásnál megvolt
az esély egy sportcsarnok építé-

sére. Tradicionális sportágak
tûntek el Sajószentpéterrõl, és
kiváló pedagógusok által nevelt
tehetségek tûnnek el évrõl évre.
Személyes életemben változás
állt be azáltal, hogy 2009 január-
jában az MDF megyei elnöke let-
tem. Pártunk megyei programjá-
ban olyan munkahelyteremtõ
beruházások vannak, melyek
sajószentpéteri embereknek is
kínálnak munkalehetõséget.

Programunkban szerepel két
szénbánya megnyitása, amely
elõkészítési szakaszban van, na-
gyon komoly szakértõk által ösz-
szeállított tanulmányokkal. Szin-
tén kész van egy nagyon hasznos
közmunkaprogram, amelynek

keretében a Sajó folyó teljes Bor-
sod megyei szakaszát lehetne al-
kalmassá tenni vízi turizmus, il-
letve vízi sportok részére. Kíván-
csian várjuk, hogy politikai aka-
rat valamilyen célból szembe
mehet-e elképzeléseinkkel ak-
kor, amikor naponta emberek
százai lesznek munkanélkülivé.
Mind a munkahely, mind a köz-
munkaprogram csökkentené a
már-már elviselhetetlenné vált
munkanélküliséget. Ettõl függet-
lenül rövid és hosszabb távon is
a legfõbb cél a munkahelyterem-
tés, amely minden további fejlõ-
désünk kulcsa.

Közélet, programajánló

Április 30-án és május 1-jén ismét színvonalas programokkal várja az MSK a városlakókat a Majális parkba. 
Íme a kétnapos kavalkád részletes menetrendje. Reméljük, mindenki talál benne kedvére valót!

ÁPRILIS 30.
Helyszín: Mûvelõdési Ház

19:00 TÉRZENE -Emõdi Fúvószenekar elõadásában
19:30 FÁKLYÁS FELVONULÁS  /mazsorett-tánc/

Helyszín: Majális park

20:00 KIRÁLY VIKTOR Megasztár-gyõztes
20:40 GROOVEHOUSE együttes

21:30 TÛZIJÁTÉK
22:00 SZABADTÉRI DISCO

MÁJUS 01.
Helyszín: Majális park

ESÕ ESETÉN A RENDEZVÉNY 
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

A TÛZIJÁTÉK ESÕNAPJA: MÁJUS 01.

IIrráánnyy  aa  MMaajjáálliiss  ppaarrkk!!IIrráánnyy  aa  MMaajjáálliiss  ppaarrkk!!

11:30 VIDÁM VÁNDOROK zenés gyermekmûsora
12:35  SAJÓGYÖNGYE NÉPDALKÖR és TÜCSÖKMADÁR NÉPTÁNCCSOPORT mûsora
12:50  ÚJVÁRI MÁRIA magyarnóta-énekmûvész mûsora
13:30  SAJÓSZENTPÉTERI RYTHMO LATINO DANCE CLUB produkciója
13:45 DUPLA KÁVÉ együttes
14:35 FURDI ZSÓKA DIVAT- ÉS TÁNCSTÚDIÓ mûsora
15:45 HOOLIDAY címû zenés mûsor a Miskolci Nemzeti Színház mûvészeinek   

elõadásában
16:55 GYÖNGYSZEM MAZSORETT CSOPORT produkciója
17:10 ZSÉDENYI ADRIENN (ZSÉDA) elõadómûvész mûsora
17:50 HASTÁNC produkció
18:15 BABY GABI elõadómûvész mûsora
19:00 JOLLY ÉS A ROMÁNCOK 
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Benedek János

- Tudom, hogy a Május 1. úton
többen ellenzik a nagytestû ál-
latok tartását, amit az új rende-
let is megtiltott. Megértem a
szigorítást, és tudomásul ve-
szem. Jelenleg három lovat,
egy kecskét, két anyakocát, há-
rom süldõt és kutyákat tar-
tunk. Írja le nyugodtan, hogy
néha úgy érzem, nem vagyunk
normálisak, mert ennyi állat
tartása minden pénzünket fel-
emészt. Nincs egy darab föl-
dünk, ahol bármit is megter-
melhetnénk számukra, ezért a
terményt és tápot a boltban vá-
sároljuk. Hiába, ezt az életfor-
mát szoktam meg, mert nagy-
szüleim és szüleim is mindig
tartottak lovat, tehenet és ser-
tést, ezért ebbe születtem.
Csakhogy az idõ eljárt fölöt-
tem, 62 évesen rokkantnyugdí-
jas vagyok, túl egy gerincmûté-
ten. Fájnak a lábaim, ezért már
egyébként is gondolkoztam
rajta, hogy túladok az állato-
kon. Az viszont nem megy
egyik napról a másikra. Ráadá-
sul a fiam is munkanélküli,
ezért néha befogja a lovakat.
Aztán ha levágok egy disznót,
van kinek szétosztani, mert hat
gyerekem és négy unokám
van. Mondom, hogy tiszta ráfi-
zetés, hiszen mindenért fizetni
kell, de jólesõ érzés, amikor
ezzel segíthetem a családomat.
Ebben nõttem fel, ez az éle-

tem, a rokkantnyugdíjam pe-
dig - írja le nyugodtan - 53 ezer
forint. Az asztalos szakmába
már egészségi állapotom miatt
sem térhetek vissza, ezért vala-
mivel pótolni kell a kevés jöve-
delmet. Átgondolom a lehetõ-
ségeket, és év végéig biztosan
találok valamilyen megoldást.
Addig megpróbálok hosszabbí-
tást kérni az állatok tartására,
mert gondolom, hogy nem az
elpusztításukat tûzte ki célként
az önkormányzat. 

Mencsik Gyuláné

- Üdvözlöm az állattartás szigo-
rítását, mert ez a kérdés sok üt-
közés forrása. Én különösen a
macskák elszaporodásában lá-
tom a fõ problémát, mert ezek
az állatok jelen vannak a város
minden területén. Sokan külö-
nösen a párzási idõszakban ta-
pasztalják meg, mennyire ag-
resszívak, ezért félelmet kelte-
nek az emberekben. Másik
gond velük, hogy elõszeretet-
tel piszkítják be a gyerekeknek
kiépített játszótéri homokozó-
kat, így fertõzött terület marad
mögöttük. Odapiszkolnak a
lépcsõházakba is, és a gazdá-
juk nem takarít utánuk. Szerin-
tem ezen a területen nagyobb
szigorra lenne szükség. 

Puskás István

- Azokkal az állattartókkal
nincs gond, akik tisztán tartják

az állataikat, rendszeresen ete-
tik õket, és egyáltalán: úgy lát-
ják el a kedvencüket, mint sa-
ját magukat. Csakhogy van a
másik oldal, aki csupán hasz-
not szeretne húzni a négylábú-
akból, ezért nem biztosít meg-
felelõ - és talán kissé költséges
- ellátást a számukra. Miattuk
kell szabályozni az állattartást,
mert velük nehéz kompro-
misszumra jutni. Egyébként az
a véleményem, hogy aki egy
gondosan tisztán tartott állat-
tal kapcsolatban is kifogást ke-
res, költözzön olyan nagyobb
városba, ahol egyáltalán nem
érezhet állati szagokat. 

Váradi Erzsébet

- Bérházban élek, a Sport ut-
cában, ahol többen tartanak

kutyát és macskákat. Szeren-
csére a környékünkön idáig
senkinek sem jutott eszébe,
hogy nagytestû kutyát vigyen
a lakásába. Azok ugyanis félel-
met keltenének az ott élõk-
ben, és különösen a gyerme-
keket féltenék tõlük. Egyetér-
tek a képviselõ-testület azon
szándékával, hogy a nagytestû
állatokat kitiltják a sûrûn la-
kott városrészekbõl, mert kü-
lönösen a nyári idõszakban
jobban terjed a bûz, és sok a
légy. Toleráns vagyok viszont
azokkal az állattartókkal
szemben, akik megfelelõ kö-
rülményeket biztosítanak
kedvenceiknek. Egyet viszont
tudomásul kell venni: már
régóta nem falun, hanem vá-
rosban élünk. 

Kiss István

- Üdvözlöm az olyan szigorítá-
sokat, amelyek az életfeltéte-
lek javítását szolgálják. Aho-
gyan néhány tyúkot is tarthat-
nak egyesek rossz körülmé-
nyek között, ugyanez még job-
ban észlelhetõ nagyobb állatok
esetében. Szerintem az alapve-
tõ együttélési normákat min-
denkinek be kell tartania, és
ha kell, a többség érdekében
ezt törvényben kell érvényesí-
teni. A bûzt és a környezet
szennyezését ma már senki
sem köteles eltûrni. 

Mi a véleménye a helyi állattartási rendelet szigorításáról?  

Közélet
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Ádám István - Mélyen egyetértek minden
olyan intézkedéssel, ami a rend
védelmét szolgálja. Ha példát
említhetek: a Móra utcában a
parkok tele vannak „kutyagu-
mival”, a rendeletben elõírt la-
pátot és zacskót pedig idáig
egyik kutyasétáltatónál sem lát-
tam. Félreértés ne essék, nem a
kutyatartók ellen beszélek, de
egy határt nekik is be kellene
tartaniuk. Másik kérdés, hogy a
lakótelepeken tartott állatok
nem biztos, hogy szeretik a rá-
juk erõltetett környezetet. Sze-
rintem a falak közé zárt állatok
tartása felér a kínzással. Amikor
ilyet látok, eszembe jut szüle-

im, nagyszüleim mondása, mi-
szerint kutyának, macskának
kint a helye. 

Sípos Sándor

- A nagytestû állatokat tanyán
és külterületeken kell tartani,
ahol senkit sem zavarnak. A sû-
rûn lakott városrészekben egy-
értelmû, hogy zavarják a lakos-
ságot. Érdemes azonban fog-
lalkozni a madarak és kis rág-
csálók tartásával is, mert azok
is megkeseríthetik a jó levegõ-
re vágyó szomszédok életét.
Ellene vagyok például a kutyák
és macskák lakásban tartásá-

nak, mert azok az állatok a sza-
badba vágynak, és nem a négy
fal közé valók.

Közélet, kultúra

11

2008 októberében egy tánc-
klub alakult a Mûvelõdési és
Sportközpont gyermek, junior
és felnõtt korcsoportokban. A
tagok helyi diákok, akik vállal-
va a hétköznapi, illetve a hét-
végi próbákat, edzéseket, hoz-
zájárulnak a város kulturális
életének színesítéséhez, szín-
vonalának emeléséhez. Társas-
tánccsoportról lévén szó a fia-
talok heti rendszerességgel
(csütörtökönként 17 órától)
tanulják a standard (tangó, ke-
ringõ) és a latin-amerikai tán-
cokat (szamba, rumba, cha-
cha-cha stb.), ezek mix-vál-
tozatait, valamint megismer-
kednek a balett alapjaival is.
Terveik között szerepel a for-
mációs magyar bajnokságon,
illetve a show-táncbajnoksá-
gon való részvétel. A 20-25 fõs
csoport vezetõje Sólyom Attila
tánctanár. 

A gyerekek nagyon ügyesek
és lelkesek, s a tánctudásuk
félév alatt már olyan szintre el-

jutott, hogy a nyilvánosság elé
is szerettek volna kilépni. Ne-

vet is választottak maguknak:
Rythmo Latino Dance Club.
Bemutatkozási lehetõséget te-

remtve, a számukra került
megrendezésre március 27-én

a mûvelõdési házban az I.
Sajószentpéteri táncgála. A
másfél órás mûsor remek ki-
kapcsolódást nyújtott a 200 fõ-
nyi érdeklõdõnek, akik elõtt
nagy sikert aratott a táncklub
elõadása. A Rythmo Latino
Dance Clubon kívül fellépett
még a mûvelõdési központ
Gyöngyszem mazsorett cso-
portja, a Dance City tánccso-
port Radostyánból, egy akro-
batikus rock and roll csoport
Berentérõl, valamint több
egyéni induló. A kezdeti sike-
ren felbuzdulva a klub szeret-
né minden évben megrendez-
ni a táncgálát, valamint rend-
szeres résztvevõjévé válni a vá-
ros kulturális életének, városi
rendezvényeinek. A csoporttal
legközelebb a május 1-jei
programsorozat keretében ta-
lálkozhatunk.

Sólyom Sándor

I. Sajószentpéteri táncgála

A nagycsoport tagjai szinte már profi táncosok

„Miért lett színész? Mert
gyermekkorában drága jó
nagyanyjától kapott két irdat-
lan, de igazságtalan pofont.
Akkor elhatározta, nagy em-
ber lesz belõle” - idézte föl Pé-
csi Sándor alakját
Kamasinszkiné Szabó Edit tag-
intézmény-vezetõ megnyitó
beszédében.

A szép számú versenyzõ-di-
ák, a meghívott vendégek, a
felkészítõ nevelõk színvonalas
mûsorral „melegítettek”: a pé-
csisektõl hallhattak színházról
szóló versek mellett zongora-
és dobjátékot. Aztán elkez-
dõdtek a hagyományossá vált
versenyek Az alsós diákok iro-
dalmi tudásukat mérhették

össze az irodalombarát csa-
patvetélkedõn, a felsõs tanu-
lók pedig két helyszínen vetél-
kedtek: a színháztörténeti csa-
patvetélkedõn és a német
nyelvi versenyen. Erre a napra
nem csak a diákok készültek,
hanem intézményünk tanárai
és a szülõk is: finom hidegtá-
lak, házi édes, sós sütemé-

nyek várták a diákokat, vendé-
geket, felkészítõ nevelõket és
a többször nehéz helyzetben
lévõ, de nagyon eredménye-
sen munkálkodó zsûrit.
Örömmel zártuk a napot, hi-
szen jó hangulatú, kellemes
délutánt töltöttünk együtt. 

Paróczayné Kmeczkó 

Ildikó

Pécsi nap a Pécsi Tagiskolában
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Sajószentpéteren is fontos
kérdés az állattartás. Ezért a
mi önkormányzatunk is ren-
delkezik hatályos rendelettel
a helyi állattartás szabályaira
vonatkozóan. Az idén márci-
usban Kamasinszki Csaba, a 6-
os számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõje mó-
dosítási javaslattal élt e tárgy-
körben. Az általa elõterjesz-
tett változtatások 2009. június
1-jével lépnek hatályba, me-
lyekrõl a minap egy rövid be-
szélgetés keretében tájékoz-
tatta lapunkat.

- Miért tartotta szükséges-
nek újabb módosítások be-
vezetését?

- Az állattartással kapcsolat-
ban nagyon sok panasz érke-

zett önkormányzatunkhoz. A
nagytestû és közepes testû ha-
szonállatok bûze, az állattar-
tásból származó hulladék, illet-
ve trágya illegális helyen törté-
nõ elhelyezése sérti az ott lakó
szomszédok jogait. Emellett
egyik-másik ingatlannak csök-
kent is az értéke a nem megfe-
lelõ állattartási körülmények
miatt. Elsõsorban ez indokol-
ta, hogy változtatást kezdemé-
nyezzek.

- A rendelet mely pontjain
történtek változtatások?

- Sajószentpéter város terü-
lete két állattartási övezetre
van osztva. Mindkét övezetben
módosítottuk a haszonállatok
tartására vonatkozó szabályo-
kat. Ennek alapján az I. számú
állattartási övezetben nagy ha-
szonállatot csak engedéllyel
szabad tartani. Az engedély ki-
adására az Építésügyi- és Vá-
rosüzemeltetési osztály jogo-
sult. Egész Sajószentpéteren
korlátozásokat vezettünk be,
amely darabszámra meghatá-
rozza, hogy az adott jogsza-
bályok betartása mellett mi-
lyen mennyiségû haszonállat
tartható telkenként. Szintén
városi szinten korlátozásra ke-
rült azon területek nagysága,
ahol engedély nélkül lehet ha-
szonállatot tartani. Az így meg-
állapított 1500 négyzetméter-
nél nagyobb ingatlanokon jog-
szabályi elõírásoknak megfele-
lõen haszonállatok korlátozás
nélkül tarthatók.

Változás a korábbiakhoz ké-

pest az is, hogyha az állattartás
jogszabályba ütközik, vagy an-
nak a rendeletben meghatáro-
zott feltételei nem biztosítha-
tók, akkor azt meg kell tiltani.
A hatóságnak ebben az eset-
ben már nincs mérlegelési le-
hetõsége.

- Milyen szankcióval sújt-
ható az, aki nem tesz eleget
a rendeletben foglaltaknak,
megszegi azokat?

- Többek között a szabály-
sértési eljárásunk is módo-
sult. Szabálysértési eljárást
nemcsak a haszonállattartók
ellen lehet indítani, hanem
például azok ellen az ebfut-
tatók ellen is, akik a közterü-
leteken vagy közös használatú
helyiségekben keletkezett ál-
lati, szilárd ürüléket nem tá-
volítják el haladéktalanul. Ed-
dig nem tartalmazta a rende-
let a helyszíni bírságot. A mó-
dosítás hatályba lépésével
azonban háromezer forinttól
húszezer forintig terjedõ hely-
színi bírsággal sújtható az, aki
az elõírásokat megszegi. Sza-
bálysértési eljárás lefolytatása
esetén pedig harmincezer fo-
rintig terjedhet a pénzbírság
mértéke.

- Kik fogják ellenõrizni,
hogy történik-e szabálysér-
tés? 

- Terveink szerint több köz-
terület-felügyelõ fogja ellen-
õrizni, hogy az elõírásoknak
megfelelõen tartják-e az állato-
kat, illetve betartják-e a gazdák
a közterületeken való állattar-
tás szabályait.

- Mi a teendõje annak, aki
fontolóra veszi, hogy haszon-
állatot tart az ingatlanján?

- Aki azt tervezi, hogy állat-
tartással szeretne foglalkozni,
vagy a haszonállattartással kap-
csolatban bármilyen kérdése
van, az mindenképp keresse
fel az önkormányzat Építés-
ügyi- és Városüzemeltetési osz-
tályát. Ott elkérheti rendele-
tünket, vagy látogassa meg a
www.sajoszentpeter.hu web-
oldalt, ahol a helyi jogszabá-
lyok menüpont alatt részlete-
sen tájékozódhat az állattartás-
ra vonatkozóan.

- Köszönjük a tájékozta-
tást. Reméljük, hogy váro-
sunk állattartói igyekszenek
jó gazdái lenni háziállataik-
nak, és körültekintõen, a
szabályok betartásával segí-
tik, hogy az állattartás ne
okozzon gondokat a kör-
nyezetükben élõknek!

Vesterné Orbán Szilvia

Beszélgetés Kamasinszki Csaba önkormányzati képviselõvel

Módosultak az állattartás helyi szabályai

Az állattartás és az állatvédelem kérdése rendkívül
szerteágazó probléma. Jelenleg hiányzik a szabályozás
egységessége, és szükség lenne egyfajta szemléletvál-
tásra is. Az lenne az igazán jó megoldás, ha az állam, az
önkormányzatok, a rendõrség, az állatvédõk és az állat-
tenyésztõk, vagyis tágabb értelemben az egész társada-
lom ez irányú tevékenységét össze lehetne hangolni.
Nyilván egyfajta megoldást jelentenek a törvények,
amelyek rendelkeznek például az állategészségügyrõl,
az állatok védelmérõl és kíméletérõl, ugyanakkor az
önkormányzatoknak is jelentõs szerepük van ebben a
tárgykörben. Ez utóbbiak egyrészt helyi állattartási ren-
delettel igazodnak az új jogszabályokhoz, másrészt a
helyi rendeletekkel olyan részterületeket szabályoz-
nak, amelyekrõl a magasabb szintû jogforrások (tör-
vény, kormányrendelet) nem rendelkeznek.

Kamasinszki Csaba szerint
a helyi állattartási rendelet
szigorításával számos vitás

helyzet megelõzhetõ 

Aktuális

Irodánkban teljes körû temetkezési 
ügyintézést végzünk.

Sajószentpéter, Kossuth út 164.
Iroda: 30/ 237-5575

Halottszállítási ügyelet: 
30/ 606-1960

GGyyoorrss!!  

OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen a  SajóTV
képújságjában!

e-mail: sajotv@parisat.hu

Saj szentpØter_2009_04.qxd  4/21/2009  8:45 AM  Page 12



II. évf. 4. szám

13

Sajószentpéter város önkor-
mányzata ezt a lehetõséget na-
gyon rövid idõ alatt felismerte,
és elhatározta a programokban
biztosított külsõ források mi-
nél nagyobb mértékû, pályáza-
tok útján történõ megszerzé-
sét. Nagyon fontos és kedvezõ
lépés volt az önkormányzat ré-
szérõl az ehhez szükséges felté-
telek mielõbbi megteremtése.
Ezek közül különösen kieme-
lendõ a fejlesztésekhez szüksé-
ges saját forrás biztosítására
történt 1,1 milliárd forint ösz-
szegû kötvénykibocsátás, vala-
mint a pályázati és a tervezési
munkák azonnali beindítása.
Európai uniós források elnye-
réséhez - különösen a nagy
mértékû város-rehabilitációs
fejlesztéseknél - elvárás, és az
elbírálás során elõnyt jelentõ
az a szándék, illetve tény, hogy
a fejlesztések projektmene-
dzselésére létrejöjjön egy
olyan szervezet, amely elkülö-
nül a szokásos üzemeltetési,
fenntartási, vagyongazdálkodá-
si folyamatoktól, és kifejezet-
ten a városfejlesztésre össz-
pontosít. A város önkormány-
zata ezt az EU-s elvárást magáé-
vá tette, és 2009. március 20-án
megalapította a Sajószentpé-
teri Városfejlesztési Kft-t. A
nemrég megalakult társaság
ügyvezetõjével, dr. Németh
Lászlóval beszélgettem.

- Hogyan került kapcsolatba
városunkkal, miként lett az
újonnan alakult cég vezetõje?

- A fentiekben részletezett
munkák koordinálására, az
azokban való közremûködésre
polgármester úr 2 évvel ezelõtt
kért fel. Úgy gondolom, sze-
mélyem melletti döntését rész-
ben az indokolta, hogy ismerte
az elmúlt idõszakban kifejtett

szakmai tevékenységemet.
Nagy megtiszteltetés számom-
ra az, hogy a társaság ügyveze-
tõjének a képviselõ-testület
személyemet bízta meg. 

Alacskai születésem révén
pedig nem elhanyagolható a
városra vonatkozó „helyisme-
retem”, személyes kötõdésem.

- Milyen területeken tevé-
kenykedett korábban? Mivel
foglalkozott, és milyen ered-
ményeket ért el munkája so-
rán?

- Különféle vállalatok vezetõ-
jeként szerteágazó szakmai ta-
pasztalatokat szereztem. Kü-
lönbözõ cégek élén feladataim
közé tartozott a stratégiai és az
operatív irányítás, valamint a
projektmenedzselés. Foglal-
koztam többek között oktatás-
sal, ugyanakkor tevékenyked-
tem fejlesztési tanácsadóként,
kamarai fejlesztési szakértõ-
ként. Állami tulajdonú cégek-
nél feladatom volt a tulajdono-
si elvárásoknak megfelelõ el-

lenõrzés, döntés-elõkészítés,
véleménynyilvánítás. 1977. év-
tõl több mint hatvan esetben
nyertes és eredményes kuta-
tás-fejlesztési és beruházási
projekt menedzselése fûzõdik
a munkáimhoz. Elért eredmé-
nyeimet Innovációs, Újdonság,
Termék, Minõségi Díjak, orszá-
gos és regionális elismerések
jelzik.

- Milyen pályázatokon vett
részt eddig a város az elmúlt
idõszakban, és milyen ered-
ménnyel tudtak pályázni?

- A város önkormányzata az
elmúlt két évben 13 hazai és
10 EU-s pályázatot nyújtott be,
közel 2,3 milliárd forint össz-
értékben. A nyertes pályázatok
közül kiemelendõ a Kossuth
Lajos Általános Iskola felújítása
és bõvítése, a belterületi úthá-
lózat fejlesztése, a Területi Szo-
ciális Központ (a volt 6. Sz. Ál-
talános Iskola) kialakítása, va-
lamint a város történelmi köz-
pontjának, a Kálvin térnek a
rehabilitációja). Mindezen EU-
s támogatású nyertes fejleszté-
sek vonatkozásában az
összberuházási költség immár
közel 1,5 milliárd forint, mely
volumen a város fejlesztése
szempontjából - figyelembe vé-
ve az elmúlt évtizedek tény-
adatait -rendkívüli mértékben
kiemelkedõ.

- Említette a nyertes pá-
lyázatok között Sajószent-
péter város történelmi köz-
pontjának rehabilitációját.
A történelmi központ sok
épületet ölel föl. Mennyire
kiemelkedõ a szerepe en-
nek az átfogó fejlesztésnek? 

- E nagy volumenû fejlesztés
sikeres megvalósítása érdeké-
ben szükséges volt megalkotni
Sajószentpéter város Integrált
városfejlesztési stratégiáját, ami
egy olyan korszerû, komplex,
fejlesztési szemléletû, középtá-
vú - 7-8 évre szóló -, megvalósít-
ható, átfogó, stratégiai, város-
fejlesztési dokumentum, amely
meghatározza a jövõbeni fej-
lesztések fõbb irányait. Célja a
területalapú, városrészekre épí-
tõ, ugyanakkor komplex szem-

léletû várostervezés és fejlesz-
tés. Ennek keretén belül beszé-
lünk a történelmi központ re-
habilitációjáról is.

A város életében rendkívül
kiemelkedõ e funkcióbõvítõ
városrehabilitáció, mely során
a döntéshozó szervek a mint-
egy 830 millió forint összegû
fejlesztést rendkívül nagy
arányban, közel 670 millió fo-
rint összegben támogatásra ér-
demesnek ítélték. E kiemelke-
dõ fejlesztés számos közössé-
gi, városi, közszférai, gazdasági
célú funkcióbõvítést tartalmaz.
Ezek révén megvalósul a pol-
gármesteri hivatal teljes re-
konstrukciója, kialakításra ke-
rül a Rendezvények háza, a
Tájház, a Lévay-ház és a refor-
mátus templom rekonstrukci-
ója, valamint a Kálvin téri tér-
burkolás, parkrendezés és a
belsõ úthálózat fejlesztése.
Említést érdemel a pályázat
szakmai sikeressége is, ugyanis
a régióban harminckét városi
település nyújtott be funkció-
bõvítõ rehabilitációra pályáza-
tot, és csupán tizenkettõt ítél-
tek támogathatónak. Ezen túl-
menõen a benyújtott szakmai
dokumentum, a szakmai érté-
kelések alapján, országos szin-
ten is a legjobbak közé tartozik
ez a pályázat.

- Jelenleg milyen teendõi
vannak, mik az elsõdleges
feladatok?

- A kft. jelenlegi fõ feladata
az elõzõekben részletezett
funkcióbõvítõ város-rehabilitá-
ciós fejlesztés projektmene-
dzselése, melynek a beruházás
koordinációja révén biztosíta-
ni kell a kitûzött célnak megfe-
lelõ határidõn és engedélye-
zett költségkereten belüli meg-
valósítását. Jelenleg folyik a
cég adózási, pénzügyi, hatósá-
gi kapcsolatainak kiépítése,
szervezetének, mûködési fel-
tételeinek kialakítása, üzleti
tervének elkészítése, valamint
a városrehabilitációs beruhá-
zás megvalósításának elõkészí-
tése, projektfejlesztési tervé-
nek, ütemének kialakítása.

Vesterné Orbán Szilvia

Bemutatjuk: dr. Németh László, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje

Lendületben a városfejlesztés

A számos térségközponti funkcióval rendelkezõ
Sajószentpéter társadalmi, gazdasági és infrastrukturá-
lis elmaradottsága közismert. Több elemzés egyértel-
mûen azt mutatja, hogy a hazai városok között
Sajószentpéter fejlettsége a legkedvezõtlenebb. A tele-
pülés mielõbbi fejlõdõ pályára állításához kitûnõ lehe-
tõséget biztosít a 2007-2013 idõszakra szóló Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv, valamint a régióra vonatkozó,
2007-2008. évi Észak-Magyarország Operatív Program.

Dr. Németh László szakmai
múltja egyfajta garancia 

a Városfejlesztési Kft. 
sikeres mûködésére

Bemutatjuk
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- A szakkörök, csúcsszak-
körök, tehetséggondozó
mûhelyek megszûnnek, el-
veszítik eddigi szerepüket? 

- Egyáltalán nem, ezek is
megmaradnak, hiszen ezek a
tehetséggondozás megszokott
formái. Ide jelentkezik a tanu-
ló. Több tanuló is bekerülhet,
olyanok is, akik saját magukról
sem hiszik el, hogy tehetsége-
sek. Ezzel a programmal esélyt
biztosítunk mindenki számára. 

- Kiket érint a tehetség-
gondozás új módja?

- Minden tagintézményben a
mostani negyedik évfolyamo-
sokat.

- Tehát akkor ötödik évfo-
lyamtól indul a program, és
bármelyik ötödik osztályos
jelentkezhet.

- Nem egészen. Ugyanis a
programban résztvevõket tehet-
ségkereséssel, azonosítással vá-
lasztjuk ki. Minden tagintéz-
mény negyedik osztályos tanu-
lóját vizsgáljuk. Ez nagyjából
190 fõ. A tehetség komplex azo-
nosításához többféle módszert
használunk. Vizsgáljuk a gyere-

kek általános intellektuális ké-
pességeinek színvonalát: figye-
lem, emlékezés, gondolkodás.

A második, hogy megadott
szempontsor alapján az osztály
tanítója jellemzést készít min-
den gyerekrõl. Persze felmérjük
a tanulók tantárgyi követel-
ményben elért szintjét is magyar
és matematika tantárgyakból.

- Kik végzik a méréseket?
- A munka javát természete-

sen a pedagógusok végzik, de
megfelelõ szakmai hozzáértõk
segítségével, irányításával: a
dr. Balogh László professzor és
csapata által kidolgozott tesz-
tek, szempontok, kérdõívek
alapján. Balogh professzorék
azok, akik a tehetséggondozás
ügyét ma Magyarországon fel-
vállalták. Nyilván a megíratott
tesztek, kérdõívek kiértékelé-
sét, a tehetséges gyerekek azo-
nosítását õk végzik el.

- Véleménye szerint meny-
nyi gyerek lehet tehetséges
ebbõl a 190 fõbõl?

- Professzor úr szerint a gye-
rekek 1/3 része kerülhet ebbe
a kategóriába. Ugyanis aki
gyenge tanuló, nem biztos,
hogy tehetségtelen, és talán a
jó tanulók mindegyike sem te-
hetséges. Sok minden függ a
motivációtól, a családi, baráti
kapcsolatoktól és még sorol-
hatnám. Úgy érzem, a tehet-
ségnevelés terén több problé-
ma lesz azokkal a gyerekekkel,
akikrõl kiderült, hogy tehetsé-
gesek, de ez nem jelenik meg
az osztályzataikban. Úgy gon-
dolom, hogy a vizsgált gyere-
kek ilyen módon való kiválasz-
tásával esélyt adunk mindegyi-
küknek, hogy bekapcsolódja-
nak a programba. Természete-
sen az ilyen alulteljesítõ tehet-
ségígéretekkel külön is kell
majd foglalkoznunk.

- Mely területeket érinti a
tehetségprogram?

- A komplex tehetséggondo-
zó programnak két összetevõje
van: a tanórai és a délutáni
blokk. A tanórákon különbözõ
módszerekkel próbálkozunk:
kooperatív tanulás, csoport-
bontás, egyénre szabott felada-
tok egy osztályon belül. 

Most mi a délutáni blokkról
beszélünk, ahol a programba
bekerült gyerekek plusz órák-
ban vesznek részt különbözõ
területeken. Az általunk válasz-
tott területek a következõk:
matematika, magyar, mûvésze-
tek és tanulási módszertan, az-
az tanuljunk tanulni.

- Milyen rendszerességgel
és mikor lesznek a foglalko-
zások?

- A foglalkozások délutánon-
ként lesznek. Mi négy területet
választottunk, s mivel a tanu-
lóknak mindegyiken részt kell
venniük (15-16 alkalommal az
év során), ez a gyerekeknek
heti két alkalmat jelent.

- Kik vezetik majd a foglal-
kozásokat?

- Természetesen az SKÁI pe-
dagógusai, hiszen szakmai tu-
dásuk alapján képesek erre.
Ahhoz, hogy módszertani alap-
juk is meglegyen, 30 órás akk-
reditált továbbképzésen vesz-
nek részt, összesen 21-en, ta-
nár-tanító vegyesen, minden
tagintézménybõl.

- Gondolom, ennek jelen-
tõs anyagi vonzata is van. Ki
finanszírozza ezt a progra-
mot?

- Ennek két összetevõje van.
Magát a gyerekek felmérését, a
„tehetségkeresés” költségeit, a
plusz órákat a városi önkor-
mányzat képviselõ-testülete
szavazta meg. A pedagógus to-
vábbképzés költségeihez is
hozzájárult, ennek többi részét
a pedagógus-átképzésbõl, illet-
ve önerõbõl fedezzük. Ezúton
is köszönjük a képviselõ- testü-
let támogatását. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség a közeli he-
tekben pályázatot hirdet tehet-
séggondozó programok mû-
ködtetésére. Pályázatok útján
az iskolai tehetséggondozás
feltételrendszerének fejleszté-
se, a pedagógusok szakmai-
módszertani felkészítése, vala-
mint tehetséggondozó progra-
mok, tevékenységek ösztönzé-
se, terjesztése a cél.

- Mik a további terveik a
tehetséggondozás terén?

- Mi továbbra is végezzük a
megszokott munkánkat, amely-
lyel a városnak már eddig is
eredményeket szereztünk
(versenyek, beiskolázás stb.). A
tehetséggondozás terén is szá-
mítunk a 2009. július 1-jétõl
induló új intézmény (Sajó-
szentpéteri Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat) segítségére,
közremûködésére.

Sokat várunk ezen tehetség-
program beindításától, amely
a gyerekek kreativitására, ön-
megvalósítására, a teljes sze-
mélyiség fejlesztésére épül.

Románné

Beszélgetõpartnerünk: Üveges Gézáné, a SKÁI általános igazgatóhelyettese 

Az iskolai tehetséggondozásról…

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI) is
csatlakozott a tehetségpont-hálózathoz. A tehetségpont
feladata, hogy a tehetséggondozást szervezetté tegye, a
célja, hogy a tehetséggondozás iránt elhivatott pedagó-
gusok és tehetséges gyerekek találkozását megszervez-
ze. A tehetségfejlesztés egy új formája veszi kezdetét
szeptembertõl az iskolában. Errõl kérdeztük Üveges
Gézánét, az SKÁI általános igazgatóhelyettesét.

Aktuális

Üveges Gézáné maga is a
tehetséggondozás híve 

Mezõ István rajza
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Vízszintes: 1. Románia
fõvárosa. 8. Bagolyféle. 9.
Becézett férfinév. 10. Magyar
folyó. 12. Fényerõsség mérték-
egysége. 13. Televízió-csat-
lakozó típusa. 14. Ittas. 16.
Nem tilt. 18. Sóhajtó szócska.
19. Svédország és a Vatikán

nemzetközi autójele. 20.
Csúnya. 22. Kopasz. 23. Svájci
város.

Függõleges: 1. Magyar-
ország fõvárosa. 2. Bagolyféle.
3. Kicsi és nagy is van belõle az
Alföldön. 4. A görög ABC egyik

betûje. 5. A Háziállat-repro-
dukció Európai Szövetségének
angol rövidítése. 6. Arab nép.
7. Tengeri élõlény. 11. Õszi
vetésû árpafajta. 15. Külföldi
szoprán operaénekesnõ
(Mula). 17. Ütõs hangszer. 18.
Férfinév. 21. A nikkel vegyjele. 

Készítette: 

Sólyom Sándor

Ha a fekete szívecskével
jelölt négyzetekbe került
betûket helyes sorrendbe

rakja, akkor egy európai város
nevét kapja, amely város idén,
2009-ben Európa Kulturális
Fõvárosa. Ezt a városnevet kell
beküldeni az újság szerkesz-
tõségébe nyílt levelezõlapon
vagy a szerkesztõség e-mail
címére 2009. május 14-éig. A
helyes beküldõk között egy
5000 Ft-os könyvutalványt sor-
solunk ki. Cím: Sajó Televízió
Kht. 3770 Sajószentpéter,
Kossuth Lajos út 193. E-mail:
sajotv@parisat.hu; szent-
peterikronika@citromail.hu. 
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- Mit gondolsz, melyek a
legfontosabb állomások a
zenekarotok életében?

- 1988-ban elkezdtünk közö-
sen dalokat írni, majd két
demókazetta után eljutottunk
a Hungaroton Gong Kiadóhoz,
akik 1993-ban kiadták a Begin
The Season címû lemezünket.
Egy évvel késõbb (1994-ben)
az egész országban koncertez-
tünk, ez volt a legaktívabb idõ-
szaka a zenekarnak. Néhány
tagcsere után eljutottunk Hol-
landiába, ahol két koncertünk
is volt. Azóta is folyamatosan
jelennek meg új CD-ink, ame-
lyek a weblapunkon elérhetõ-
ek, letölthetõek teljesen ingye-
nesen. A zenekarnak egyéb-

ként van egy másik projektje
is, amelyben egy holland éne-
kesnõ is közremûködik
(www.urbanangel.hu.).

- A zenétek nagyon lendü-
letes, a rock és metál stílus-
jegyek egyaránt minõségi
szinten hallhatók a számai-
tokban. Te melyikhez soro-
lod a zenéteket?

- Nem szeretem besorolni a
zenénket, de ha már kell, ak-
kor a rockzene széles spektru-
mát foglalja magába a Beatles-
tõl egészen a Metallicáig. Min-
den számnak megvan a maga
karaktere, így sok minden be-
lefér a zenénkbe.

- Kérlek, mutasd be a ta-
gokat!

- Saboza (Cserba Szabolcs)
dob; Husi (Nagy László) szóló-
gitár; Peti (Szabó Péter) basz-
szusgitár; Tomi (Dudás Tamás)
ének és ritmusgitár. 

- Ennyi év után sok zene-
kar feladja, tagjai szétszé-
lednek. Titeket mi motivál,
mi tart össze?

- Annyira szeretünk mind a
négyen zenélni, és annyira sze-

retjük azt a kreatív folyamatot,
amíg egy dal készül - az egy ak-
kora adrenalin-fröccs -, hogy
úgy látszik, e nélkül nem tu-
dunk meglenni. „Dalíró” füg-
gõségben szenvedünk. Amikor
minden klappol a zenekarnál,
akkor az egy 4 fejû, 8 kezû, 8
lábú egység. 

Gólya Zoltán

20 ÉVES A SCREEN

KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

Indokolt, hogy ezt a tényt csupa nagybetûvel írjuk,
hiszen kevés formációnak adatik meg, hogy elérje ezt a
tisztes kort. E jeles alkalomból Dudás Tamással, a zene-
kar énekesével és ritmusgitárosával beszélgettem. 

Mozaik
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