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Ismét megtelt a Majális park
Több ezren ünnepeltek május elsején
Idén is színes programok várták május elsején, a munka ünnepén a Majális parkba kilátogató városlakókat. A kétnapos program április
30-án a hagyományos térzenével, mazsoretttánccal és fáklyás felvonulással vette kezdetét,
majd a tûzijátékkal zárult, amely - hasonlóan a
tavalyi évhez - rendkívül látványosra sikeredett.
A mazsorettek és a fúvószenekar vezetésével sokan gyalogoltak, a kényelmesebbek pedig felautóztak a „hegyre”, ahol
cukorkások, vendéglátósok, alkalmi sörözõk, körhintások és
különbözõ csecsebecseárusok
várták a családokat. A túra végén - már hagyományosan meggyújtották a város tábortüzét, amelynek felcsapó lángjai
egyben az este gazdag programjának nyitányát is jelezték.
Elsõként a legutóbbi Megasztár-széria gyõztese, Király
Viktor lépett színpadra, hogy a
lassan hûlõ estében feltüzelje
a közönséget. Õt a Groove-

ség étvágyával, s az estében színesen villogó elektromos kabalákból is szépen fogyott. Egy
rövid idõre mindenki elfeledhette munkáját, gondjait, és
ebben a rohanó világban szeretteivel, rég nem látott ismerõseivel tölthetett néhány kellemes, vidám órát április 30-án
a Majális parkban. Az est fénypontja most is a pompázatos
tûzijáték volt, amelyben hoszszú percekig gyönyörködhettek (több kilométeres távolságból is) a város és a környék lakói. A két lõállásból égbe röppenõ, sivító, villogó rakéták feledhetetlen élményt nyújtottak

Május elsején már a délelõtti órákban is sokan feljöttek
a „hegyre”
csoportot, mazsoretteket, hastáncosokat és egy táncstúdió
nívós produkcióját is. Nem
volt idõnk unatkozni, hiszen
olyan neves sztárvendégeket
láthatott a több ezres nézõsereg, mint a Dupla Kávé együttes, Baby Gabi, Zséda, valamint Jolly és a románcok. Miközben az ünneplõk önfeledten szórakoztak, a Szentpéteri
Krónika munkatársai - kihasználva a kínálkozó lehetõséget a sztárfellépõkkel beszélgettek, hogy megtudják, miként
telnek manapság a napjaik.
Sólyom

Az idei majálist a Jolly és a
románcok névre hallgató
formáció zárta

A fáklyás felvonulás – a hagyományoknak megfelelõen –
most is az MSK-tól indult
house együttes követte egy fergeteges mûsorral. A fellépõk
mellett a baráti árakkal mûködõ sörsátrak és persze a pincetulajdonosok sûrû kínálgatásai
is hozzájárultak a nagyszerû
hangulathoz. Magyar módra
terjengett a levegõben a nyárson sült szalonna és a bográcsgulyás jellegzetes, finom illata.
A körhintának nem volt ideje
pihenni, a vendéglátósok is
elégedettek lehettek a közön-

a közönségnek, és méltó módon zárták a sajószentpéteri
majális elsõ napját. Másnap,
május elsején olyan színes
programkavalkád várta a parkba látogatókat, amelyben mindenki megtalálhatta a számára
szórakoztatót. Zenében „párbajt vívtak” a gyerekeknek szóló könnyûzene, a mulatós, a
magyar nóta, az operett és az
igényes zenei mûfaj képviselõi.
Láthattunk gyermek- néptánc-

Délutánra gyakorlatilag megtelt a Majális park
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Mozaik
Király Viktor
Viktor rendkívül barátságosnak találta a Pipiske-dombot.
A bohém és nomád életet élõ
ifjú állandóan úton van. Május
elsején szerencsére csak ez az
egy fellépése volt. Mint mondta, élvezi, hogy van munkája,
és az ország minden részébe
hívják. A lemezeladási listákon
jelenleg a 20-25. helyen tanyázik, de heteken keresztül a
harmadik is volt. Egy kicsit izgulva mesélte el, hogy itteni

Zsédenyi Adrienn
Zséda egy fantasztikus közönséggel, a közönség pedig
egy fantasztikus mûvésznõvel
találkozott. Az énekesnõ nagyon boldog, mert a Viva
Cometen, az év énekesnõ kategóriában, két videoklippjét
is jelölték. Nagyon fontosnak
tartja a jelölést, mert úgy gondolja, hogy ezzel a munkáját
elismerik, de a döntés a közönség kezében van, hiszen az
õ szavazataikon múlik min-

Groovehouse
Judy és Zsolti szerencsére
idõben elindult Sajószentpéterre. Mint utóbb kiderült,
jól tették, hiszen elég nagy volt
a közlekedési káosz. Állításuk
szerint az út hosszú és zötyögõs volt, de azért idejében
megérkeztek. A fellépések mellett leginkább azért dolgoznak
manapság, hogy sikerüljön
megszerezniük a Viva negyedik
Comet-gömböcskéjét is, eddig
hármat már sikerült begyûjte-

Dupla Kávé
István és Jenõ éppen most
akklimatizálódnak. Kanadában, pontosabban Calgariban
-7 fokos hidegek voltak, elõtte
pedig Arisonában jártak, ahol
40 fokos hõség várt rájuk. Úgy
vélik, nekik bõven elég a hazai
25 fok. Alig értek véget Kanadában és az USA-ban a koncertjeik, május elsejével elkezdõdött számukra a hazi turné.
Már megalakulásuk évében is
hívták õket a környezõ orszá-
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fellépésén egy meglepetésre
készül, miután egy teljesen új,
saját szerzeményét szeretné
elénekelni a közönségnek,
mert úgy érzi, hogy a sajószentpéteri majális a megfelelõ helyszíne lehetne az új dal
bemutatásának. Azért is izgult,
hogy a közönség miként fogadja majd. Az idejét nagyon
jól be kell osztania, hogy a barátaival és a barátnõjével is
tudjon találkozni, és persze a
munka is haladjon. Májusban
rengeteg feladat vár rá: a 26

fellépése mellett be kell fejeznie a lemezt, sõt, szeretne egy
videoklippet is készíteni. Tõle
tudtuk meg azt is, hogy nagyon büszke a Forgószél címû
dalára, amelyet magyarul és
angolul is szokott énekelni,
mert a magyar dalszövegíró,
aki
nem
más,
mint
Sztefanovity Dusán Natali nevû lánya, nagyon jól ráérzett a
magyar szöveg ritmikájára.

den. Sokat köszönhet menedzserének, aki a megszokottól
eltérõen nem férfi, hanem egy
csinos, fiatal hölgy. Zséda, akinek fontos, hogy ki képveseli
a külvilág felé, hosszú keresgélés után akadt rá, s az ötéves
munkakapcsolat után ma már
jó barátok is. A mûvésznõ úgy
gondolja, hogy mivel nõ,
ugyanúgy érzi és látja a dolgokat, mint õ. Az év eleji külföldi
fellépések után most a hazai
koncertekre készül, amelyeknek bevezetõje lesz az Aréna-

beli koncertshow, különbözõ
látványelemekkel és persze
profi táncosokkal. Zséda is a
látványra koncentrál, hiszen
amint elárulta: repülni is fog,
ami miatt már elõre izgul.

Király Viktor a tini
lányok kedvence

Zséda arról is mesélt a
Krónikának, hogy
miközben õ járja az országot, a kisfiára az apuka
vigyáz

niük. Judy úgy gondolja, hogy
a magánéletében történt változások miatt nem lett több a
munkája, esetleg csak a nyilatkozatai szaporodtak meg. Zsolti szerint nagyon jó a munkakapcsolatuk Judyval, és jó hatással vannak egymásra, ha
kell, egymás helyett is dolgoznak. Éppen most készült el a
legújabb videoklippjük a „Legyen ez egy õrült vágy” címû
dalhoz. Nemsokára beindul a
nyári szezon, amit már csak
idénymunkának lehet nevezni.

Judy és Zsolti hozták a szokásos formájukat,
a televíziós interjú közben is „ugratták” egymást

gok magyarlakta vidékeire, de
2003-tól távolabbra is eljutnak. Fellépéseik nagy része
(60-70 %) itthon van, 10% Erdélyben, 5% a szlovákiai és az
ukrajnai fellépések aránya, a
többi Kanada, az USA és Ausztrália. Úgy gondolják, hogy itthon a kereskedelmi média
azért nem játssza a dalaikat,
mert nincs rá igény. Pedig a lemezeladási számok egészen
mást mutatnak: 7 lemezük platina, 4 pedig dupla platina lett.
Románné

A sajószentpéteri közönség jó kedvre derítette
a Dupla Kávét
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A cukorvilág legújabb csodája egy lepkegyûjtemény
Kopcsik Lajos extrém marcipánfigurái Egerben
akkor történt, amikor a magyarországi rekordok regisztere, Sebestyén István már bejegyezte hazai rekordként a marcipánszobát, Kopcsik Lajos pedig a dokumentumokat elküldte a Guinness bíráló bizottsághoz. Az információgyûjtés során ugyanis kiderült,
hogy a világon nincs még egy
ekkora marcipánszoba, vagyis
úgy tûnik, ez az alkotás is bekerül a rekordok könyvébe.
A pillangógyûjtemény pedig
- ahogyan városunk szülöttétõl
korábban már megszokhattuk
- ismét szakmai kuriózum, vagyis cukrászbravúr. A 61 darab
pillangó egy lepkekatalógus
fotói alapján készült, és ami
rendkívüli bennük: élethû
nagyságúak. Olyannyira, hogy
még a szárnyuk vastagsága is
megegyezik az eredetiével,
márpedig néhány tizedmilliméteres vastagságú marcipántésztát készíteni csodaszámba
megy. Kopcsik Lajos ennek
részletezésekor megjegyzi: a
titkot õ bármelyik szakmabeli
kollégájával megosztja, pedig
nagyon sok idõt töltött el a kísérletezéssel. A „Lepkék álma”
egyébként arról szól, hogy 61
darab pillangó igyekszik három rózsaszirom felé, mindehhez a hátteret a kék ég szolgáltatja. A marcipánszoba bõvítése és a lepkegyûjtemény mellett egy Szent György gyalogos
ikonnal is bõvült Marcipánia.
A mester elmondta: egyre
több helyrõl keresik meg, hogy
rendezzen alkotásaiból kiállítást. A közelmúltban Nyíregyháza kérésének tett eleget,
ahol 20 marcipánmûvet és 10
olyan fotót mutatott be, amelyek munkáiról készültek. A siker nem maradt el, hiszen a
tárlatot három hét alatt négyezren látogatták meg. Ezek
után úgy döntött, elkészíti egy
vándorkiállítás anyagát, amely
szállítható lesz bármelyik hazai
vagy határon túli településre. A
teljes kollekciót ötven darabosra tervezi, és szóba sem kerülhet bármelyik korábban ké-

A „Lepkék álma” fantázianevet adta legújabb alkotásának Sajószentpéter díszpolgára, Kopcsik Lajos. A világon egyedülálló, 61 marcipánlepkét tartalmazó remekmû Egerben, a Kopcsik Marcipániában látható.

Kopcsik mester minden nap úgy lát munkához, hogy az
alkotás öröme lelkesíti
Városunk szülötte fogalom
lett a cukrászok világában, bár
ezt az állítást õ szerényen viszszautasítaná. Pedig nem biztos,
hogy mások is büszkélkedhetnek két Guinness-rekorddal,
tucatnál több cukrász olimpiai
aranyéremmel és már-már csak
kilókban mérhetõ cukrász-világbajnoki éremmel. A korábbi
eredmények és mûvek ismertetését, részletezését azonban
hagyjuk meg olyan újságíróknak, akik életükben elõször találkoztak a csodával: a mesebelien szép marcipánfigurákkal.
Lépjünk hát túl a múlton, mert
a cukrászmester még 68 évesen sem akasztotta szegre keverõtálait, és újabbnál újabb
meglepetéseket tartogat saját
maga és csodálói számára. Azt
õ természetesnek tartja, hogy
fantáziadús, utánozhatatlan alkotásait sohasem tekinti tökéletesnek, holott azokban a
szakavatott szemek sem fedeznek fel semmiféle hibát. Amikor 2005. július 7-én Egerben,
a minaret lábánál megnyitotta
marcipánmúzeumát, nem volt
nehéz megjósolni a páratlan
sikert, ami hamarosan be is kö-

vetkezett. Három év alatt 120
ezer látogató volt kíváncsi a
marcipánból készült minaretre, boroshordóra, kártyákra,
párnákra és nem utolsósorban
az elsõ Guinness-rekordot jelentõ, az 1979-es nemzetközi
gyermekévre készült 96x118
cm méretû óriásbélyegre. A
szenzációs darabokat sokan
megcsodálták, ám Kopcsik Lajos ezzel nem elégedett meg,
és úgy döntött: jöhet a folytatás. Az egykori harangöntõ
mûhelyben volt még egy kihasználatlan helyiség, amelybe
õ megálmodott egy marcipánszobát. A barokk korszak szellemében készült bútorok, kandalló vagy a stukkók már önmagukban is lenyûgözõ látványt nyújtanak, de ez még kevés volt a mesternek. Hiányolt
egy kutyát az úri lakosztályba,
aminek az lett az eredménye,
hogy április utolsó napjaitól
egy erdélyi dog vigyázza a helyiséget - természetesen marcipánból megformálva. Az már
csak látszatkuriózum, hogy a
házõrzõ elõtt igazinak látszó
csont kínálja magát egy igazi
marcipán kutyatálból. Mindez
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szült alkotás lekopírozása.
Azok ezúttal is Kopcsik Lajos
új, kreatív szellemi termékei
lesznek, ahogyan az az elmúlt
évtizedek során is történt.
A „Lepkék álma” bemutatása
elõtt jártam Egerben, ahol a világhírû mester fogadott. Úgy
tûnt azonban, hogy régi ismeretségünk ellenére elfelejtette
a megbeszélt idõpontot, mert
hiába léptem be Marcipániába,
mondhatni, ügyet sem vetett
rám. Egy házaspárral volt elfoglalva, akikkel megosztva,
szinte versenyezve anekdotáztak gyermekkorukról, a péteri
utcákról és azok lakóiról. Kiderült: olyan gyermekkori ismerõsei látogatták meg a marcipánmúzeumot, akikkel évtizedek óta nem találkozott. A
nosztalgiázás során elárulta
Kopcsik Lajos, hogy bár számos világhírû eredménnyel dicsekedhet, számára egyik sem
vetekedhet azzal a kitüntetéssel, amit a Sajószentpéter Díszpolgára címmel kapott. Amikor megtudta a hírt, hogy szülõhelyén akarják kitüntetni, az
izgalomtól sok álmatlan éjszakája volt. A szülõföld elismerése ugyanis semmilyen más érzéssel nem hasonlítható össze,
mert ott, Borsodban, Sajószentpéteren életének, gyermekkorának egy fontos, meghatározó idõszaka köszön viszsza.
Kovács István

20 m2-es garázs
eladó
a Királyság-termével
(Jehova-ház)
szemben lévõ
garázssoron.
Áram biztosított.
Érdeklõdni:
06-20-580-6838

Aktuális, programajánló
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FELHÍVÁS ÓVODAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
KEDVES SZÜLÕK!
KÉRJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY 2009. MÁJUS 25-ÉTÕL MÁJUS 29-ÉIG JELEZZÉK GYERMEKÜK ÓVODAI ELHELYEZÉSE IRÁNTI SZÁNDÉKUKAT A SAJÓSZENTPÉTERI

KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN (3770 SAJÓSZENTPÉTER, HARICA U. 3.), AMENNYIBEN AZ ÓVODAI ELLÁTÁST 2009. SZEPTEMBER 1-JÉT
KÖVETÕEN KÍVÁNJÁK IGÉNYBE VENNI!
A beiratkozásra hétfõtõl csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig,
pénteken 8.00 órától 14.00 óráig kerül sor.

AZOKNAK A GYERMEKEKNEK, AKIK A 2010/2011-ES TANÉVBEN VÁLNAK TANKÖTELESSÉ, AZ ÓVODAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE
2009. SZEPTEMBER 1-JÉTÕL KÖTELEZÕ!

Az óvodában a beiratkozáskor szíveskedjenek az alábbi dokumentumokat bemutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek oltási könyve és lakcímkártyája,
- a szülõ, gondviselõ lakcímkártyája.
Sajószentpéter, 2009. május 04.
Polgármesteri Hivatal
Intézményirányító és Szervezési Osztály
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Aki az apró sikereknek is tud örülni
Portré: Aleva Mihályné
- Tudomásom szerint te
sárospataki lány vagy. Miként kerültél Sajószentpéterre?
- Valóban Sárospatakon születtem, az édesanyám és a bátyám jelenleg is ott élnek. Miskolcra jártam középiskolába,
méghozzá az akkori 2. Sz. Ipari Szakközépiskola egészségügyi tagozatára. Itt érettségiztem 1976-ban, majd a Semmelweis Kórház szülészeti osztályán kezdtem dolgozni. Ez azt
jelenti, hogy viszonylag korán,
már 1972-ben elkerültem Sárospatakról. A szülésznõi szakosítót 1977-ben végeztem el,

Amikor telefonon felhívtam a Területi Szociális Központ (TSZK) vezetõjét, és arról tájékoztattam, hogy a
májusi portré rovatban õt szeretnénk fókuszba állítani,
igent mondott, a megfelelõ idõpont kiválasztásával
azonban akadt némi problémánk, hiszen a napjai percre pontosan be vannak táblázva. Igaz, akik õt közelebbrõl ismerik, azok számára nem újdonság rendkívüli
munkabírása, párját ritkító empatikus képessége, no,
meg az a családias légkör sem, amit hosszú évek alatt
tudatosan alakított ki az általa irányított intézményben.
Egy hétköznapi interjú keretében máris az elsõ kérdést olvashatnánk, s csakhamar eljutnánk az utolsóhoz is, úgy vélem azonban, hogy Aleváné
(Ági) esetében vissza kell forgatnunk egy kicsit az idõ kerekét ahhoz, hogy valóban megismerhessük azt a mentalitást,
gondolkodásmódot és tenni
akarást, ami õt jellemzi. Nem
kell persze évtizedeket visszalépnünk (bár azt is megtehetnénk), elég csak az idei esztendõ elsõ-második hetére
gondolnunk. Talán Olvasóink
is emlékeznek rá, hogy rendkívül zord napokkal köszöntött
be az új esztendõ. A hõmérõ
higanyszála nem egyszer - 20
C° fok közelébe süllyedt, ami a
szociális területen dolgozók
számára azt jelentette, krízishelyzet van. Krízishelyzet, hiszen a fedél nélkül maradt embertársaink számára az ilyen
fogcsikorgató hideg a lehetõ
legrosszabbat jelenti. Városunkban is azonnal válságstáb
alakult polgármester úr vezetésével, a team egyik gyakorlati irányítója pedig ki más is lehetett volna, mint Aleva
Mihályné. Jól emlékszem arra
a januári délelõttre, amikor a
polgármesteri hivatalban öszszeült az említett stáb (a Sajó
TV részérõl jómagam is jelen
voltam ezen a megbeszélésen). Polgármester úr helyzetjelentést kért a sajószentpéteri
hajléktalanokra vonatkozóan,
Ági pedig - legnagyobb megdöbbenésemre - gyakorlatilag
név szerint sorolta, hogy hányan vannak, és kik azok, akik
városunkban ebbõl a szempontból különösen veszélyez-

tetettek. A beszámolójából az
is kiderült, hogy esténként a
vasútállomásra jár, mivel egyesek ott húzzák meg magukat a
hajléktalanok közül, sõt, a
polgárõrök segítségével a „hegyet” is feltérképezték, miután

„Empátia nélkül nincs eredményes munka” - mondja
Aleva Mihályné
olyan információik is voltak,
hogy mások meg tákolt viskókban, részben beomlott
pincékben próbálják meg átvészelni a hideg napokat. A
TSZK munkatársai nekik is segítõ kezet nyújtottak, mint
ahogyan a város utcáin élõ
embereknek is a túlélést jelentette az expressz sebességgel
kialakított Zalka Máté úti „melegedõ”. „Nem nagy dolog” mondhatja bárki - , „hiszen ez
a munkájuk”. Higgyék el, én
sem azért citáltam ide ezt a
nyúlfarknyi történetet, mert
ez a világ nyolcadik csodája,
csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy mostani riportalanyom a szó legnemesebb értelmében maximalista.

Sajószentpéterre pedig két évvel késõbb, tehát 1979-ben jöttem, ahol az akkori Szülõotthon lett a munkahelyem.
- Mi vonzott Sajószentpéterre? Az új munkakör, az
újabb kihívás vagy esetleg
valami más is volt háttérben?
- Az igazat megvallva már egy
évvel korábban (1978-ban) házasságot kötöttem a férjemmel, így sokkal inkább a szívem, mintsem a racionalitás
hozott ide.
- Gondolom, azért jó tanulóévek voltak a Szülõotthonban eltöltött idõszakok.
- Feltétlenül. Bátran állíthatom, hogy igazi szülésznõvé a
sajószentpéteri Szülõotthonban váltam. Itt lényegesen ke6

vesebb orvos dolgozott, mint a
miskolci kórházban, ebbõl következõen a felelõsség is nagyságrendekkel nagyobb volt.
Ennyi év után is nagyon jó szívvel emlékszem vissza Szepesi
Lászlónéra (Margitka nénire),
akivel párban dolgoztunk
együtt. Mondhatom, hogy a
szakma minden fortélyát tõle
tanultam.
- Miként alakult idõközben a magánéleted?
- A magánéletemben az
egyik legnagyobb (és legszebb) változást a lányom születése jelentette. Õ 1982-ben
látta meg a napvilágot, így még
sajószentpéteri születésûnek
mondhatja magát, egy évvel
késõbb ugyanis a Szülõotthon
bezárta kapuit. Tulajdonképpen én is ennek köszönhetem,
hogy az egészségügybõl a szociális területre kerültem: az akkori tanácsi vezetés 1983-ban
megszólított, hogy az Öregek
Napközi Otthonának megüresedett vezetõi állását elvállalnám-e. Igent mondtam, s
1984. június 1-jén megkaptam
a vezetõi megbízásomat, így
pár nap híján majd' 25 éve dolgozom a szociális szférában.
- Az elmúlt évtizedekben a
ranglétra valamennyi lépcsõjét megjártad. Milyen tapasztalatokra tettél szert ennek köszönhetõen?
- Nos, a 25 évvel ezelõtti vezetõi megbízásom csak egy picike intézményre vonatkozott.
Idõközben bõvült az ellátandó
körzet, sokasodtak a feladatok,
s egy idõ után már az én egészségügyi szakképesítésem kevésnek bizonyult. 1995-ben
szociális asszisztensi, majd
1999-ben a Debreceni Egyetem Fõiskolai Karán szociális
munkás végzettséget szereztem. A következõ lépcsõ a
2001-es esztendõ volt, amikor
szociális szakvizsgát tettem. A
tanulmányaim során gyakran
eszembe jutott, hogy az általad
is említett „lépcsõk” bizony sokat segítettek egy-egy feladat
megoldásánál.

Életút

II. évf. 5. szám

- Hogyan telnek manapság a napjaid?
- Az egyszerû kis intézménybõl (menet
közben) egy nagy, integrált intézmény lett.
Az idõsellátás gyermekjóléti szolgálattal
bõvült, majd jött a családsegítés, 2003-tól
pedig - a kistérségi társulás keretein belül
- 15 társult településen végzünk feladatokat, többek között jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, illetve támogató szolgáltatást, természetesen a már korábban említett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett. Azt mondhatom tehát, hogy
változatosak a napjaim, nem unatkozom,
de éppen az új kihívások ösztönöztek arra, hogy folyamatosan képezzem magam.
- Mekkora szerep jut az empátiának
a szociális munkában?
- Úgy gondolom, hogy szociális területen empátia nélkül nem is lehet dolgozni.
Ügyelni kell arra, hogy ne égjen ki az ember, hogy sok év után is fogékony maradjon mások gondjaira, problémáira. A szak-

mán belül gyakran fogalmazzuk meg,
hogy kevés az igazán nagy siker a munkánkban, de az évek során a sok kis apró
sikert is megtanulja az ember értékelni.
- Tavaly a szociális és munkaügyi miniszter Dicsérõ Oklevéllel jutalmazta
eddigi munkásságodat. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy a saját szakterületeden a csúcsra értél. Hogyan tovább? Hová lehet itt még fejlõdni?
- Õszintén szólva nagyon örültem ennek
az elismerésnek, de rögtön hozzáteszem,
hogy ez nem csupán nekem szól, hanem a
szakmának, az intézménynek és annak a
csapatnak, amelyik mindig mellettem áll a
munkában. Szerencsére azt mondhatom,
hogy rendkívül csekély a fluktuáció a
TSZK-nál, így a kollégák többségével már
évtizedek óta együtt dolgozom.
- Miközben hallgatlak téged, az motoszkál a fejemben, hogy honnan ez a
hihetetlen energia? Mibõl merítesz?

- Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy egy kiegyensúlyozott családi hátteret
tudhatok magam mögött, ahonnan mindig lehet erõt és energiát meríteni. Nem
árulok el nagy titkot azzal, ha elmondom,
hogy a férjem sokszor aktív részese az intézmény életének. Amikor szükség van a
segítségére, mindig számíthatunk rá. És
aki mindemellett még nagyon fontos és
meghatározó volt az életemben, az nem
más, mint édesanyám, aki közel negyven
évig dolgozott a sárospataki szociális otthonban. Jó minta, megfelelõ példakép állt
elõttem.
- Mi mást is kívánhatnék neked, mint
hogy te is legalább négy évtizeden keresztül irányítsd városunk szociális
szféráját!

Curriculum vitae VIII. (befejezõ) rész
A kollégáimmal is mindig jó
kapcsolatot õriztem. Dr. Kelemen István volt itt a községi orvos. Ez amolyan tisztiorvosféle
beosztás volt akkoriban. Emlékszem, 1946 novemberében
nagy táncmulatságot rendeztek
a helyi mûvelõdési házban, s
ezen még a szegény, hirtelen
elhunyt Pleszky Jenõ orvoskollégánk, aki kiváló zeneértõ ember volt, zongorázott. A jó hangulatú estén együtt énekeltük a
kollégákkal az akkori nagy slágert, hogy "Kelemen, maga a
múltam s jelenem, Kelemenkénk!" Jó viszonyt ápoltam dr.
Ernyei Gyula és dr. Tolnay Lajos kollégáimmal, akiket barátaimnak is tekintettem.
Voltak személyes tragédiák is
akkoriban. Az egyik, dr. Mezei

nevû orvos kollégánk beleszeretett egy vasutas lányába, de a
család nem akarta befogadni,
mivel zsidó származású volt,
így a szerencsétlen kollégánk
felakasztotta magát.
Késõbb sok orvos megfordult itt rövidebb-hosszabb ideig, de velük nem alakult ki közelebbi barátság.
Az atrocitások, megaláztatások ellenére valamennyi volt
helybéli pártembert ismerem,
és elég jó viszonyban vagyok
velük máig is, még azzal is, aki
egykor Dédestapolcsányba küldött újságot árulni.
Többféle kitüntetést kaptam
munkámért, még a kommunista idõkben is:
1975-ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának a
kitüntetését: Érdemes Orvos,
majd 1978-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatát,
1995-ben pedig a Borsod Megyei Alkotói Díjat. A legmegtisztelõbb esemény számomra
az, hogy 1997-ben Sajószentpéter város díszpolgára lettem
és a Pro Urbe kitüntetés birtokosa. 2002. évben BatthányStrattmann László-díjat kaptam, két évvel késõbb Budapesten, 2004. október 11-én a
Semmelweis Egyetem ünnepi
ülésén kitüntettek egész életem tevékenységéért.

Egy portréfotó 1980-ból

Az újság készítõi külön köszönetet mondanak dr. Csiba László gyermekeinek,
Czellár Cs. Judit doktornõnek és dr. Csiba Gábornak,
akik lehetõvé tették, hogy
édesapjuk mindannyiunk
számára például szolgáló
életútja megjelenhessen a
Szentpéteri Krónika hasábjain, s ezáltal a sajószentpéteriek még közelebbrõl
megismerhessék azt a nagyszerû embert, aki orvosként
egész életében az itt élõket
szolgálta.
(a fõszerkesztõ)
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Sulyok B.

Aktuális

2009. MÁJUS

„Út a munkához”, avagy a munka gyõzelme a segély felett
Interjú Fucskó Jánossal, a Városgondnokság igazgatóhelyettesével
len ösztönzõ hatása, növekedhet a foglalkoztatás, szorosabbra fûzhetõ a szociális és
munkaügyi
szolgáltatások
együttmûködése.
Tehát az „Út a munkához”
program azt tûzte ki célul,
hogy szociális segély helyett
inkább dolgozzanak az emberek. Ebben a programban már
nem ez a 3700 forintos keretösszeg áll rendelkezésre naponta. Itt a munkabér és annak járulékai 95%-ban államilag finanszírozottak, mindöszsze 5%-ot kell mellé tennie az
önkormányzatnak. A minimálbérnek és a garantált bérmini-

2009. január 1-jétõl megváltozott a szociális ellátás
rendszere. Ennek értelmében az aktív korú, hátrányos
munkaerõ-piaci helyzetû személyek a jövõben a rendszeres szociális segély helyett az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot. Elindult az „Út a
munkához” program, melynek lényege, hogy segély helyett munkát kap az álláskeresõ, melyben kötelezõ
részt vennie.
Fucskó Jánost, a Városgondnokság igazgatóhelyettesét kérdeztem az új programmal kapcsolatos tapasztalatokról.

- Az állam által elindított
programot megelõzõen milyen közfoglalkoztatási formák nyújtottak lehetõséget
a munkanélküliek munkavállalására?
- Korábban három közfoglalkoztatási forma volt. Volt a
közhasznú munkavégzés, a
közcélú munkavégzés és a
közmunkaprogram.
Közmunkaprogramokat általában az önkormányzatok
vagy társulások szerveztek. A
közmunkaprogramban - a korábbi években - mi a Miskolc
Kistérség Többcélú Társulásán keresztül vettünk részt.
Tavaly év elején ennek keretén belül 55 fõt volt lehetõségünk foglalkoztatni. Majd december 1-jétõl egy újabb közmunkaprogramot indított a
kistérség, amelyben az elõzõhöz képest jóval több település vett részt, és itt 10 fõs keretünk volt. A két kistérségi
közmunkaprogram között önkormányzatunk sikeresen pályázott és megvalósított egy
18 fõs közmunkaprogramot
október 1-jétõl. E két utóbbi
program március 31-ével ért

véget. A közmunkaprogramok
jellemzõje, hogy a munkabér
és járulékain kívül egyéb költségeket (üzemanyagot, szerszámot, munkaruhát, stb.) is
támogatnak. Közhasznú foglalkoztatásban azok a munkanélküliek, illetve álláskeresõk
vehettek részt, akik nyilvántartottak voltak a munkaügyi
központban, és onnan kaptak
ellátást. A közhasznú foglalkoztatásnál a béreket és annak járulékait 70%-ban finanszírozta a munkaügyi központ, mellé 30% önrészt kellett biztosítania az önkormányzatnak. A harmadik közfoglalkoztatási forma, a közcélú munkavégzés tavaly év végéig úgy mûködött, hogy foglalkoztatottanként 3700 forintot biztosítottak fejenként egy
napra, amihez önrészt nem
kellett hozzátenni.
- Hogyan változott a közfoglalkoztatás rendszere az
„Út a munkához” program
elindulásával?
- Január 1-jével megváltoztak a foglalkoztatási viszonyok, mert az „Út a munkához” program keretén belül
elõtérbe került a közcélú foglalkoztatás.
A változtatás célja, hogy
azok a munkára képes, tartós
munkanélküli személyek, akik
a 2008. évben rendszeres szociális segélyben részesültek, a
korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, és rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Így javulhat a segélyezettek munkaerõ-piaci pozíciója, mérséklõdhet a segélyezés munka el-

A közcélú foglalkoztatás
egyik alapfeladata a
fûkaszálás
mumnak is a 95%-a biztosított
állami részrõl. Mindez lehetõvé teszi minél több ember foglalkoztatását. Azok közül, akik
korábban segélyezettek voltak, azok maradnak továbbra
is segélyezettek, akik az 55.
életévüket betöltötték, akik
egészségkárosodottak
és
azok, akik családjukban három vagy több gyermeket
egyedül nevelnek, és gyermekük napközbeni ellátását nem
tudják biztosítani. A rendszeres szociális segélyezettek részére (43 fõ) - az egészségkárosodottak (19 fõ) kivételével
- a segély folyósításának felté8

teleként a települési önkormányzat együttmûködési kötelezettséget ír elõ a Családsegítõ Szolgálattal. Azok, akik
ebbe a körbe nem tartoznak
bele, és a munkaügyi központ
által aktív álláskeresõként
nyilvántartottak, Rendelkezésre Állási Támogatást (RÁT)
kapnak. Részükre az önkormányzat biztosíthatja a közfoglalkoztatásban való részvételt. A közhasznú foglalkoztatás mint kategória tulajdonképpen még létezik, de erre a
foglalkoztatási formára gyakorlatilag nincs lehetõség, mivel a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló forrásokat
„egy kalapba seperték”, és a
java részét közcélú foglalkoztatásra fordítják.
- Milyen esélyei vannak a
munkavállalásra a korábban közhasznú munkavégzésben részt vevõknek?
- Mint említettem, az új közfoglalkoztatási forma a közcélú munkavégzést részesíti
elõnyben. A segély helyett
munkát egyúttal azt is jelenti,
hogy azokat az embereket kell
bevonni munkába, akik korábban jellemzõen segélyezettek voltak. A közhasznú munkavégzésben viszont azok vettek részt, akik korábban kiszorultak a munkaerõpiacról, és
rajtuk kívülálló okok miatt
nem kaptak állást az elsõdleges munkaerõpiacon. Õk
minden alkalmat megragadtak arra, hogy állásuk legyen.
A munkaügyi központ ellátása
helyett a munkaviszonyt választották, és akár egymás
után többször is határozott
idejû munkaviszonyt létesítettek. Január 1-jétõl lényegesen
szûkültek elhelyezkedési lehetõségeik: amennyiben a határozott idejû munkaviszony
lejárta után a munkaügyi központ ellátásra jogosultságot
állapított meg részükre, úgy
meghatározott ideig (ameddig a munkaügyi központtól
ellátásra jogosultak) közcélú
munkavégzés keretében nem
foglalkoztathatók. Ez azt je-

Aktuális, programajánló
lenti, hogy a szociális törvény
alapján nem közvetíthetõk.
Egy kiskapu azért még maradt, nevezetesen a foglalkoztatási törvény alapján rövid
idejû (90 munkanapos) közcélú foglalkoztatásra közvetíthetõk.
- Miként változott a közcélú foglalkoztatottak száma mostanra a program elindulása óta?
- Január 2-ai állapot szerint
a közfoglalkoztatottak száma

II. évf. 5. szám

Ekkora mértékû még soha
nem volt a közcélú foglalkoztatottság, és ez a létszám még
tovább bõvül.
- Kik és hogyan irányítják
a közfoglalkoztatás rendszerét a városban?
- A képviselõ-testület határozata értelmében két szervezet irányítja a közfoglalkoztatást a városban. Egyrészt a Városgondnokság a Városgondnokság és az önkormányzati
intézmények tekintetében,

nokság által elkészített és a
képviselõ-testület által elfogadott éves közfoglalkoztatási
terv alapján sikeresen pályáztunk öt fõ közfoglalkoztatásszervezõ alkalmazására, akiknek bérét és járulékait 100%ban ezen pályázat útján finanszírozzuk. Az öt fõbõl egy fõ a
közterület-fenntartási mûvezetõvel szervezi, irányítja és
ellenõrzi a közfoglalkoztatást,
az éves terv alapján heti ütemtervet és napi munkaidõ- és
munkabeosztást készít. Három fõ a gyakorlati irányítást
végzi, a munkát közvetlenül
felügyeli, egy fõ pedig a munkavállalók képzésével foglalkozik.
- Kerültek-e bevezetésre
külön speciális szabályok a
program kapcsán?
- Igen, új szabályok vonatkoznak azokra a 35 év alatti fiatalokra, akik az általános iskola 8. évfolyamát nem végezték el. A szabály szerint az, aki
a 35. életévét nem töltötte be,
és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan
képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai
végzettség
megszerzésére
vagy a szakképzéshez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés idõtartama alatt ezeket a személyeket a RÁT illeti meg. Sajószentpéteren ez a képzés öszszesen 32 fõre vonatkozik.
Közülük 19 fõnek van befejezett 6 osztálya, 8 fõ nem fejezte be a 6 osztályt sem, 5 fõ pe-

A város új járdaszakaszokkal is gazdagodhat a programban résztvevõk munkája nyomán
a Városgondnokságon 68 fõ,
az intézményekben 38 fõ, öszszesen 106 fõ volt (közhasznú, közcélú, közmunkaprogram). Ez a létszám május 7ére olyan módon változott,
hogy a 292 fõs létszámból 84
fõ az intézményekben dolgozik, 208 fõ pedig a Városgondnokságon, akik közül 5 fõ
közfoglalkoztatás-szervezõ.

másrészt a polgármesteri hivatal saját hatáskörében. Ez azt
jelenti, hogy a klasszikus városüzemeltetési és intézményfenntartási munkákat a Városgondnokság szervezi és felügyeli. Az SZMSZ szerint ez az
igazgatóhelyettes feladata, a
közvetlen irányítás pedig a
közterület-fenntartási mûvezetõ hatásköre. A Városgond-
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dig nem tudott bizonyítványt
felmutatni. 2009. május 6-án
volt képzési tájékoztató az „Út
a munkához” programmal
kapcsolatban, ahol a 7-8. osztályos felzárkóztatóra 15 fõ jelentkezett, kompetenciaképzésre pedig 7 fõ. Tíz fõ nem
vett részt a tájékoztatón. Számukra póttájékoztatót szerveznek. Jelen információink
szerint a 7-8. osztályos képzés
Kazincbarcikán fog indulni.
Ez a felzárkóztató képzés 750
órából áll, és május 25-én indul. A kompetenciaképzés
várhatóan Sajószentpéteren
lesz, amely felkészít a jövõbeni közfoglalkoztatásra, és irányulhat építõipari vagy mezõgazdasági képzésre. Ez a képzési forma 240 órát jelent, ebbõl az elmélet 90 óra. A gyakorlati képzés, amelynek helyszíne még szervezés alatt áll,
150 óra. Aki elvégezte a kötelezõ képzést, az jogosult közfoglalkoztatásra, továbbtanulásra, a munkaügyi központtal
kapcsolattartásra, és benne
marad a szociális ellátó rendszerben. Aki nem vállalja a
képzést, az kizárja magát a segélybõl, és tulajdonképpen
minden juttatástól elesik.
- Köszönöm a tájékoztatást. Bízom abban, hogy az
elindult új program a mi
városunkban is arra ösztönöz majd, hogy a segély helyett minél többen a munkát válasszák!
Vesterné Orbán Szilvia

Közélet

2009. MÁJUS

Ön milyen feladatokkal bízná meg az „Út a munkához” program résztvevõit?
Veres László

persze hangoskodtak, hogy õk
is dolgozni akarnak, de nem
találnak munkát. Most már
nem lehet kifogásuk, beállhatnak a sorba, és végre õk is értéket teremthetnek. A város utcáin - különösen a belterületen - most már szép rend és
tisztaság van, ezért a mellékutcákat is górcsõ alá kellene venni. Nem ismerem a program
részleteit, de ahol a lehetõség
adott a munkavégzésre, ott ki
is kell azt használni.

tudnak végezni a városban. Ha
javasolhatnám a program vezetõinek: küldhetnének embereket a Nyögõ-patak kis híd melletti szakaszára, mivel a meder

Andrékó Sándor
- Végre született egy jó ötlet,
amit a többségi társadalom
régóta akart, és úgy tûnik,
megindult a végrehajtása is.
Mégiscsak túlzás volt, hogy
életerõs emberek hónapokon,
éveken keresztül otthon várták
a postást, a szociális segély és a
családi pótlék biztosította a
megélhetésüket. Mindehhez
semmiféle feladat nem társult,
vagyis nem kellett sem tanulni,
sem elhelyezkedni. Hosszú évtizedek óta szenvedélyes
sporthorgász vagyok, és látom,
milyen sok ráérõ segélyezett ül
a bányatavak partján. Persze,
vannak kivételek, hiszen sok
tényleges álláskeresõ sem talált magának munkát. Az új
program viszont láthatóan beindult, elég sok embert lehet
látni a közterületeken, ahol füvet nyírnak vagy szemetet gyûjtenek. Lehetne közülük csoportot szervezni a Sajó-part
rendbetételére is, mert úgy
vonzóvá válna a folyó a kirándulóknak, a gyermekes családoknak is.

denki örül. Lehet, hogy a fiamra is ilyen feladat vár a közeljövõben, hiszen nemrégen szûnt
meg a munkahelye. Úgy hallottam, a közmunkában nincsenek létszámgondok, hiszen sokan még a törvényeket némileg kijátszva is igyekeznek bekerülni, hogy fizetéshez jussanak. Ezért szóba jöhetne az
idõs emberek házi gondozásának, ápolásának a további javítása. A férfiak számára pedig
közbiztonságot erõsítõ feladatokat tudok elképzelni.

megérett a takarításra. A szakmunkásoknak is hasznos elfoglaltságot kell találni, õk az
épületek, közterek karbantartásában segíthetnek be. Megoldható velük az intézmények
létszámhiánya is: kisegítõként
dolgozhatnak akár szociális,
akár oktatási területen.

Szimándi Endréné
- Akiket most munkára fognak,
egy részüknek biztosan van
köze ahhoz, hogy megfogyatkoztak a környékbeli erdõk. Jó
dolog az, hogy a város utcáit
takarítják és nyírják a füvet, de
az értékteremtõ munkára is
hangsúlyt kell fektetni. Az erdõsítés ilyen lenne, illetve, ha
lehetséges, segíthetnének az
alkalmazottak a mezõgazdasági munkákban is. Ezen kívül
rosszak az útjaink, azokat lehetne velük kátyúztatni, és az
önkormányzati építkezéseken
is biztosan lenne számukra
munka.

Szász György
- Nagyon jó dolognak tartom
ezt a foglalkoztatási programot
két szempontból is. Akik dolgozni akarnak, részt vehetnek
benne, és így fizetéshez jutnak, másrészrõl pedig számos
korábbról elmaradt munkát el

- Irritáló volt, hogy a szociális
hálónak nevezett rendszeren
belül majdnem annyi pénzt
vettek fel a munkanélküliek,
mint akik becsülettel ledolgozták a napi nyolc órát. Közben

Kubinka Jánosné
- Látom, hogy az utcánkban takarítják az árkokat, szépítik a
környezetünket, aminek min10

Urbán József

- Naponta találkozom közmunkásokkal, akik a boltok elõtt eldobált szemetet gyûjtögetik
vagy füvet nyírnak. Embere vá-

Közélet, mozaik
logatja, ki milyen intenzitással
végzi a dolgát, de szerintem
komolyabb felügyelet mellett
nagyobb hasznot tudnának
hajtani a városnak. Mivel oktatóként mentem nyugdíjba, tudom, milyen szakmunkások
mire alkalmazhatók. A vasipariakkal rendbe szedetném a
hidakat és korlátokat, valamint
a játszótereket. Az építõipari
szakemberekkel a közintézmények homlokzatait újíttatnám
fel, mert sok helyen hiányos a
vakolat, és többre ráférne a
festés is. Ha már egyszer van
ilyen lehetõség, hogy csak 5
százalék önrész kell a foglalkoztatáshoz, akkor éljünk vele!

II. évf. 5. szám
Van azonban egy olyan probléma, ami nem csak engem
érint. Mivel saroktelken van a
házam, két oldalról kell rendben tartani az árkot. Korábban
nem volt vele gond, de az idõ
elment felettem, és egyre nehezebb ez a feladat. Az lenne a
kérésem, hogy az önkormányzat méltányolja a hozzám hasonló korú és egészségi állapotú emberek helyzetét, és a közhasznú dolgozók közül néhányat megbízhatnának az utcafronti terület kaszálásával.

kolcon hasonló profilú cégnél
dolgozom. Itthon azt látom, hogy
az új buszmegállók mellett nincsenek kihelyezett kukák, ezért
sokan szétdobálják a szemetet.
Aztán látom, hogy esetenként azt
összegyûjtik, de ha én olyan tempóban dolgoznék, már régen elzavartak volna a munkahelyemrõl. Természetesen szükségesnek
érzem a köztisztasági feladatok
ellátását, de inkább a meglévõ hiányosságok kiküszöbölésére csoportosítanám át a munkaerõt. Az
utcánkban például rossz állapotban van az ivóvízhálózat és a csatorna, azok javításra vagy cserére
szorulnának. A szakmunkások
abban be tudnának segíteni.

Orosz Mihály
- Hozzám legközelebb a köztisztasági feladatok állnak, mivel Mis-

45 év után újra találkoztak a hajdanvolt 1. Számú Általános Iskola
egyik osztályának tanulói
2009. április 24-én, szombaton, bár a tanítás mindenhol
szünetelt, a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolában
mégsem álltak üresen az egyik
tanterem padjai. Itt találkoztak
ugyanis 45 év után újra az iskola egyik hajdani osztályának
tagjai. Az iskola épülete, ahová
egy délutánra visszatértek a
volt diákok, sokat változott az
elmúlt évtizedek alatt. Annak
idején a régi épületszárnyban
folyt a tanítás, az új rész helyén
pedig csak egy földszintes napközi otthon volt. Az ódon falak
sok-sok emléket idéztek fel az
öregdiákokban.
Székelyné
Drahos Mária, a közösség egyik
tagja, örömmel mesélte, milyen csodás eseménynek tartja
az 1964-ben végzett osztály tagjainak ismételt találkozását. A
jeles ünnep alkalmával Egyed
Antalnéval közösen döntöttek
úgy, hogy összehívják mindazokat, akik szeretnének egymással újra találkozni. Visszaemlékezve a régi idõkre, a volt diák
beszélt az akkori általános iskola igazgatójáról, Mester Károlyról,
igazgatóhelyettesérõl,
Taracközi Bertalannéról és az
osztályfõnökükrõl, Nyéki Ilonáról. Mindegyiküket kiváló
egyéniségeknek tartotta, akiktõl - elmondása szerint - egy
egész életre szóló útravalót

kaptak valamennyien. Büszkén
említette meg az osztályközösség egyik nagy érdemét: az iskola csodálatos kertjének kialakítását. Meghatottan idézte fel
a közös kirándulások emlékeit.
A tantestület részérõl egyedül Paszternák István tanár úr

volt jelen a találkozón, aki elmondta, milyen kettõs érzés
kerítette hatalmába, mikor elõször kézbe vette az osztálytalálkozóra invitáló meghívót. Az
öröm és a szomorúság keveredett benne, amikor végignézte
az akkori tanári kar név-

sorát…Alig talált közöttük még
élõ kollégát. A hajdanvolt tanárokra, akik már nem lehettek
jelen a neves eseményen, egyegy gyertya meggyújtásával emlékeztek.
Vesterné Orbán Szilvia

Az egykori tablóképet kincsként õrzik a hajdanvolt diákok
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Aktuális

2009. MÁJUS

Miként alkalmazzák gyermekeink a megszerzett tudást?
Kompetenciamérés
jellemzõen az információk
visszakérését, következtetések
levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek,
egészének értelmezését várják
el a tanulóktól. A matematikai
eszköztudás területén pedig az
alkalmazott feladatok valamilyen életszerû szituációban
megjelenõ probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a
tanulóktól a matematika különbözõ területeit érintve
(mennyiségek és mûveletek;
hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzõi és valószínûsége). A felmérés tartalmi keretét a
3/2002. OM rendelet (a közoktatás minõségbiztosításáról)
szabályozza.
- Városunkban, illetve az
egyes tagintézményekben milyen eredmények születtek?
- Mivel az Oktatási Hivatal
Mérési Értékelési Osztálya
nem minden intézménytõl
kérte be az összes (a mérésben
résztvevõ) évfolyamok felmérését, ezért ezek összehasonlításra ilyen módon alkalmatlanok.
A 2008. május végén megírt
kompetenciamérés eredménye - minden tagintézmény 6.
és 8. évfolyamát vizsgálta - már
alkalmas valamilyen következtetés levonására.
- Ezek az eredmények jók
vagy rosszak az országos átlaghoz képest?
- Ami a két táblázatból kitûnik:
6. osztály:
– A szövegértés a Kossuth Lajos Iskolában és a Móra Ferenc
Tagiskolában országos átlag felett van.
– A matematika eszköztudás
a Kossuth Lajos Iskolában van
országos átlag felett.
– Jelentõsen gyengébb a teljesítménye - mindkét területen
- a Lévay József Tagiskolának.
– A Hunyadi Mátyás Tagiskola és a Móra Ferenc Tagiskola
matematika eszköztudása fejlesztésre szorul.

Minden év májusában nagy megmérettetés elõtt állnak a negyedikes, hatodikos és nyolcadikos diákok.
Ekkor kerül sor ugyanis az országos kompetenciamérésre. Sokat lehet róla hallani, de talán mégis kevesen
tudják, hogy mit is jelent ez valójában. Beszélgetõtársam Némethyné Koszta Rozália, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI) általános igazgatóhelyettese, akinek segítségével széles körû tájékoztatást szeretnénk adni szülõknek és gyerekeknek a kompetenciamérés feladatáról és jelentõségérõl.

Némethyné Koszta Rozália szerint már a tanév elején el
kell kezdeni a felkészülést a kompetenciamérésre
- Mit is takar valójában a
kompetencia fogalma?
- A kompetencia (competence) arra való képesség,
hogy az élet különbözõ szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat,
személyes adottságainkat. Ez
az általános meghatározása.
Egyszerûen meghatározhatnánk úgy is, hogy a kompetencia alkalmazott tudás. Az egyén
által az élet különbözõ területeirõl szerzett ismeretek öszszességének
alkalmazása.
Ezért nagyon fontos, hogy az
iskolában szerzett ismeret és
tudás végül alkalmazható (alkalmazott) tudássá váljék.
- Mit mér és milyen tantárgyakon keresztül?
- Az elsõ országos kompetenciamérést a 2001/2002-es
tanévben végezték 5. és 9. évfolyamon. A 2002/2003-as tanévben a 6. és 10. osztályosok
mérése történt; 2003/2004ben a 6., 8. és 10. évfolyamon
végezték el a felmérést.
A mára már kialakult rend-

szert (4., 6., 8. és a 10. évfolyam mérése) a 2004/2005-ös
tanévtõl kezdõdõen számíthatjuk. Az említett négy évfolyamon - valamennyi tanulónál - a
szövegértési képességeket és a
matematikai eszköztudást mérik fel. A mérés célja nem az
adott év tananyagának a számonkérése, hanem azt vizsgálják, hogy a tanulók az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják
alkalmazni a mindennapi életbõl vett feladatok megoldása
során. Téves tehát az a felfogás, hogy magyarból és matematikából írják a felmérést,
mert a teszt kitöltése során
szinte minden tantárgy ismeretanyagát mozgósítaniuk kell.
- Milyen jellegû feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak?
- A szövegértés területén a
különbözõ szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez,
magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések
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8. osztály:
– A szövegértésben a Kossuth Lajos Iskola ért el országos átlag feletti eredményt.
– Jelentõsen gyengébb a teljesítménye - mindkét területen
- a Lévay József Tagiskolának.
– A többi tagintézmény átlagos teljesítményt nyújtott
mind a két területen.
- Az eredményeket a fenntartónak is megküldik. Mi a
feladata, ha megkapja az
eredményt?
- A fenntartó az intézmény
vezetésével, illetve a tagintézmény vezetõivel közösen
elemzi az eredményeket. Azok
az intézmények, amelyek alulteljesítettek (ez a tanév rendjét
meghatározó rendelet szerint
számítható ki), intézkedési tervet hoznak létre annak érdekében, hogy az eredmények javuljanak.
- Mit tehetnek az iskolák,
ha gyenge eredményt érnek
el?
- A gyengébben teljesítõ tagiskolák - az eredmény ismeretében - alapos elemzést végeznek az adott évfolyamon. Feltárják a gyengébb eredmény
okait, és megoldási lehetõségeket keresnek. Ezek alapján
intézkedési tervet készítenek.
Ebben meghatározzák a feltárt
okok megszûntetéséhez szükséges intézkedéseket, személyre lebontott feladatokat, felelõsöket neveznek meg. Amenynyiben az újabb kompetenciamérés nem hoz javulást az
eredményben, akkor már az iskola fenntartójának kell intézkedési tervet készítenie.
- Az idén mikor írják az országos mérést a diákok?
- A 2008/2009. tanév rendjérõl szóló 17/2008. (V. 9.) OKM
rendelet 8.§ (3) bekezdése szerint 2009. május 27-én, a 4., 6.,
8. és 10. évfolyamon a már
megszokott módon kerül sor
kompetenciamérésre.
- Hogyan tudunk rá felkészülni?
- Az iskola vezetése már az
idei tanév kezdetén különösen
nagy gondot fordított a felké-

Aktuális, mozaik
szítésre. Minden tagintézményben 4., 5., 6. és 8. évfolyamon osztályonként 1-1 órát
biztosított a szövegértésre és a
matematikai eszköztudásra.
Reméljük, hogy ennek eredményessége meglátszik majd a
mostani kompetenciamérésen!
- A szülõknek is ki kell töl-

II. évf. 5. szám
teniük egy kérdõívet, amit
sajnos gyakran hiányosan és
pontatlanul, esetleg egyáltalán nem töltenek ki. Miért
fontos, hogy a szülõk pontosan kitöltsék a kérdõíveket?
- A tanulók által megírt kompetenciaméréseket a szülõk által kitöltött kérdõívekkel
együtt küldjük el az Oktatási

Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályára. Nagyon
fontos, hogy a szülõk által kitöltött kérdõívek pontosan legyenek kitöltve, hiszen ezeket
figyelembe veszik az intézmény eredményének elemzésénél, értékelésénél. Nem
mindegy, hogy milyen körülmények vannak (település

adottságai, évfolyamok tanulói
összetétele, a szülõk iskolázottsága, stb.) a tanulók teljesítménye mögött.
- Köszönöm a tájékoztatást, és reméljük, hogy tanulóink az idén eredményesen
oldják meg a feladatokat!
Románné

Az alábbi táblázatok az egyes tagintézmények eredményeit tartalmazzák 6. és 8. évfolyamos bontásban

Móra-napok
Tagiskolánk minden év tavaszán megemlékezik névadójáról, Móra Ferencrõl. A megemlékezéshez évrõl évre újabb és
újabb rendezvények kapcsolódtak, ezért ebben az évben
már egyhetesre bõvült a Móranapok rendezvénysorozata. A
nyitórendezvény az április 18án megrendezett egészségnap
volt, amelyre nemcsak iskolánk tanulóit és szüleiket vártuk, de mindekit szívesen láttunk, aki fontosnak tartja az
egészségét. A védõnõk vérnyomást, vércukrot és koleszterint
mértek. A tornateremben csapatok tehették próbára ügyességüket a floorball pályán.
Akik szeretnének étrendjükön
változtatni, azok a refomkonyha különlegességeit kóstolgathatták. A hivatalos megnyitóra
hétfõn került sor, amikor az

ötödikesek Móra egy vidám
történetével, illetve az elsõsök
zenés-verses mûsorával emlékeztünk meg névadónkról,
majd a diákönkormányzat vezetõje megkoszorúzta az emléktáblát. Hétfõn, kedden és
csütörtökön délután iskolánk
tanulóinak szerveztünk házi
versenyeket. Az osztályok csapatai
könyvtárhasználati,
Beccaria, illetve kerékpéros
ügyességi versenyeken vehettek részt, és szaporíthatták
pontjaikat az osztályok közötti
versenyben.
Szerdán a tagintézmények
csapatai és egyéni versenyzõi
mérték össze tudásukat, tehetségüket. A felsõs természettudományi csapatversenyen Heves és Nógrád megye természeti és földrajzi értékeirõl
szóltak a feladatok. A hangos

olvasás résztvevõi az eredményhirdetésig kézmûves foglalkozáson vehettek részt. A játékos feladatok megoldása vidám hangulatot teremtett az
elsõ ízben megrendezett alsós
természetismereti csapatversenyen. Az informatika verseny
kicsit nehéz feladat elé állította
elõbb a versenyzõket, majd a
zsûri tagjait, a résztvevõ gyerekeknek ugyanis egy diasorozatot kellett elkészíteniük.
A koronát az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülõ Táncvarázs tette fel a rendezvényre. Az esten huszonkét
színvonalas és igényes táncprodukciót láthatott a közönség.
Mûfajok váltakozása színesítette a palettát: volt keringõ, latin
táncok, mazsorett, néptánc és
persze modern tánc is.
Románné
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Az idén is a Táncvarázs tette
fel a koronát a Móra-napok
rendezvénysorozatára

Bemutatjuk

2009. MÁJUS

Szentpéteri gyökerekkel…
Bemutatjuk: Fehér Melinda, az Intézményirányító és Szervezési Osztály pályázatírója
tem pályázatokat. Az ott eltöltött kilenc hónap után úgy
éreztem, hogy szeretném ezt a
tudást egy konkrét önkormányzatnál kamatoztatni, mert úgy
gondolom, hogy akkor lehet
igazán jó pályázatot írni, projektet tervezni, ha az valóban
hasznos a település és az érintettek számára. Persze, ez akkor
lehetséges, ha ismerjük a település adottságait, lehetõségeit.
- Milyen kihívást lát ebben
a munkában? Mik a tervei, elképzelései hosszabb távon?

Jószerivel naponta jelennek meg különbözõ pályázati kiírások, egyre több a pályázatot kiíró szervezet, intézmény, egyre több a támogatott cél és célcsoport. Aki
szeretne minden lehetõséget megragadni a fejlesztési
elképzelései megvalósításához, annak szükségszerû a
pályázatok nyomon követése és írása. Egy minden kritériumnak megfelelõ pályázat elkészítése rendkívül
nagy gondosságot és összetett szakmai felkészültséget
igényel, így erre a feladatra egyre több önkormányzatnál alkalmaznak olyan munkatársakat, akik ebben a témakörben szakirányú végzettséggel és megfelelõ jártassággal rendelkeznek. A minap Fehér Melindával beszélgettem, aki néhány hete dolgozik városunkban, és ezt a
szakterületet képviseli.
- Hogyan került Sajószentpéterre? Mi motiválta, hogy
éppen a mi városunkban lásson el pályázatírói feladatot?
- A köztisztviselõi állásportálon keresgélve találtam rá az önkormányzat álláshirdetésére. Az
állásinterjú alkalmával szerencsére kölcsönös volt a szimpátia,
így megkaptam a pályázatírói állást. Ezen kívül családi kötõdésem is van a városhoz: a nagypapám és a dédpapám ugyanis a
szomszédos épületben oktattak,
illetve életem elsõ két évét én is
e városban töltöttem.
- Mikor döntötte el, hogy
pályázatokkal szeretne foglalkozni? Miért pont ezt a
szakterületet választotta?
- Az egyetemi éveimet magyar
szakos hallgatóként kezdtem
el, majd párhuzamos képzésként felvettem mellé a szociológiát, ahol szakirányként a területfejlesztést választottam. Egy
szemináriumi óra keretében
már itt is foglalkoztunk pályázatírással, ami már akkor nagyon megtetszett. Majd a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara egy EU-s pályázat
keretében "Hálózatban könynyebb!" címmel projektet hirdetett,
ahol
a
térség
hálózatosodási
folyamatait
kezdtük el vizsgálni. Ez egy
másfél éves projekt volt, minden félévben kaptunk elméleti
képzést, ezt követõen interjúkat készítettünk, kérdõíveztünk, és az eredményeket konferenciák keretében prezentáltuk. Csoportunk a kistérségek
hálózatosodási lehetõségének

vizsgálatát választotta, s a kutatás során a régió 12 kistérségéhez jutottunk el. Nagyon sokat
tanultam ebben a másfél évben,
és az így megismert önkormányzati feladatkörök is szimpatikusak lettek. Ezen kívül
egyetemi hallgatóként több kutatásban vettem részt, mint
kérdezõbiztos és adatfeldolgozó. Az egyik ilyen kutatás a Miskolc város lakóinak elégedettségét vizsgáló panelkutatás
volt, ezen kívül végeztünk kutatást lakásproblémákkal kapcsolatosan Miskolc hátrányos helyzetû területein, illetve részt vettem az egyetemi Diákiroda
megbízásából több, az egyetemisták körében végzett felmérésben is. A diákévek alatt a Szinapszis Egészségügyi Piackutató Kft-nél moderátori tevékenységet végeztem, mélyinterjúkat
készítettem orvosokkal. Két saját kutatásom is volt, amelyek
az oktatás témaköréhez kapcsolódtak. Ez az irányvonal a családi hátteremnek köszönhetõ,
mert a szüleim mindketten pedagógusok.
- Korábban milyen tapasztalatokat szerzett a pályázatírás területén? Hol tevékenykedett, mielõtt Sajószentpéterre került?
- Az egyetem végeztével felvételiztem egy miskolci pályázatíró céghez. Azért választottam
ezt az irányt, mert itt volt lehetõség a pályázatokhoz tanulmányok, kutatások elkészítésére
is. Elsõsorban végzettségemnek
megfelelõen esélyegyenlõségi
és oktatási témában készítet-

Bár komoly feladat, de nem
ördöngösség a pályázatírás,
állítja Fehér Melinda
- Hosszú távon szeretnék az
önkormányzatnál dolgozni, és
aktív részese lenni a nyertes pályázatok
megvalósításának,
újabbak készítésének. Jó érzés
lesz látni, ahogy fejlõdik a város,
mert az elmúlt idõszakban nagyon sok pályázat készült el, és
sok nyert is. Most jön a megvalósítás idõszaka, az eddigi másfél éves komoly munka eredményeképpen. Emellett szakmailag is szeretnék fejlõdni! Egy félév múlva végzek a GTK területfejlesztési menedzser szakán,
projektmenedzser szakirányon,
a céljaim között pedig az is szerepel, hogy a pályázatok menedzselésében minél több tapasztalatot szerezhessek.
- Mióta dolgozik önkormányzatunknál, hogy érzi itt
magát? Mik a jelenlegi feladatai?
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- Bár még csak egy hónapja
dolgozom itt, úgy érzem, rögtön befogadtak, és ez nagyon
megkönnyíti a mindennapi
munkát. Igyekeztem gyorsan
megismerkedni a nyertes és a
még döntésre váró pályázatokkal, és úgy látom, hogy az elkövetkezõ évek során az átgondolt fejlesztési folyamat és az
uniós támogatások jóvoltából a
város intézményrendszere teljesen megújul majd.
Jelenleg a nyertes pályázatok
elõrehaladásához szükséges
mérföldköveken dolgozunk.
- Egy fárasztó munkanap
vagy hét után mivel tölti legszívesebben szabadidejét?
Van-e kedvenc elfoglaltsága,
ami igazán kikapcsolja a felelõsségteljes munka után?
- Szabadidõmet fõleg a barátaimmal és a családommal töltöm, jelenleg még a szüleimmel élek Kazincbarcikán. Szeretek kirándulni, moziba, színházba menni vagy csak úgy beszélgetni, a lényeg, hogy a szeretteimmel legyek.
- Köszönöm a beszélgetést.
Kívánom, hogy a késõbbiekben minél több eredményes
pályázattal járuljon hozzá városunk fejlõdéséhez!
Vesterné

Felhívás
A mûvelõdési központ Sajószentpéter várossá nyilvánításának 20.
évfordulója alkalmából helytörténeti, várostörténeti vetélkedõt hirdet.
A vetélkedõ helye és ideje:
mûvelõdési központ,
2009. június 23. (kedd) 17 óra.
Háromfõs csapatok jelentkezését
várjuk, korhatár megkötése nélkül.
Jelentkezési határidõ:
2009. június 19.
(péntek) 17 óra.
Jelentkezni lehet az MSK-ban
személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon:
48/521-053, 20/536-2908,
illetve e-mailben:
a valk@citromail.hu címen.
Jelentkezéskor kérjük, adják meg
a csapat, illetve a csapattagok
nevét és elérhetõségét!

Mozaik

II. évf. 5. szám

zési idõt tudták regisztrálni a
szervezõk, ami egy teljesítménytúra esetében döntõ az
eredmény szempontjából. Iskolánk csoportja 6 óra 7 perc
alatt teljesítette a feladatot. Elismerésül mindenki oklevelet
és kitûzõt kapott, meg egy
csodás élménycsokrot, amelyben megismertük a Bódvavölgyet övezõ dombvidék
(Cserehát) lankáinak növényés pillangóritkaságait. Magunkévá tettük a tájat körüllengõ,
idilli természeti szépséget keltõ hangulatot, Galvácson a lelassult idõt és a vidék egykori
hangulatát sugárzó Törleykastély miliõjét. A 6 órás séta
alatt a tagiskoláink diákjai
megismerték egymást, új barátságok alakultak, megtanulták a turistajelek alkalmazását.
Nem kétséges, jövõre ismét
találkozik a csapat.
További információ:
http://szendroitura.uw.hu

A SKÁI a Vitézlõ túrán

2009. április 25., Szendrõ.
Ismét több százan vágtak neki
a Bódva-völgy csodaszép természeti értékeit bemutató Vitézlõ teljesítménytúrának. A
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola idén 40 fõvel
képviseltette magát. Külön
öröm volt számunkra, hogy a
túrázók csoportját diákok, tanárok mellett a szülõi oldal is
gazdagította részvételével. A
15 km hosszú (ténylegesen

18,9 km), változatos terepviszonyokat felvonultató útvonal bizony az erõnlét mellett a
tájékozódási képességet is
próbára tette. Minden induló
kapott egy útvonalvezetõt,
amely térképmellékletet, a
szintvonal változását mutató
grafikont, a kulturális és természeti értékeket bemutató
kivonatot és egyedi vonalkódot tartalmazott. A vonalkóddal a pontos indulási és érke-

Meghívó
Sajószentpéter Város
Önkormányzata
lakossági fórumot
szervez,
melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
A fórum témája:
a sajószentpéteri sportpálya
melletti, régi szemétlerakó
megszüntetése (rekultivációja),
európai uniós
támogatással megvalósuló
pályázat keretében.
Idõpontja:
2009. május 27. (szerda)
16 óra 30 perc
Helye:
Mûvelõdési és Sportközpont
(3770 Sajószentpéter,
Sport, út 32.)
Dr. Faragó Péter sk.
polgármester

Gólya Zoltán

KERESZTREJTVÉNY
rövidített neve. 20. Gabon és
Kambodzsa nemzetközi autójele.
készítette: Sólyom Sándor
Ha a szívecskékkel jelölt négyzetekbe került betûket helyes
sorrendbe rakja, akkor a reformáció egyik nagy alakjának nevét kapja megfejtésül. Ezt a nevet kell beküldenie az újság
szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség email címére 2009. június 11éig. A helyes beküldõk között

Vízszintes: 1. Becézett férfinév. 5. Tantál vegyjele. 7. Ritka
férfinév. 8. Növény része. 10.
Ritka férfinév. 12. Becézett férfinév. 13. Német európai parlamenti képviselõ (Elmar). 15.
Nem ide. 17. Lámpa is van
ilyen. 19. Meggyújtott gyertya
tetején lobog. 21. Híres biztosítási tanácsadó cég. 22. Kína
domain neve internetes honla-

egy 5000 Ft-os könyvutalványt
sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Kht. 3770 Sajószentpéter,
Kossuth Lajos út 193. E-mail:
sajotv@parisat.hu;
szentpeterikronika@citromail.hu.
Az elmúlt havi rejtvényünk
megfejtése: Vilnius. Köszönjük
Olvasóinknak a rendkívül nagyszámú helyes megfejtést. A május 15-én megtartott sorsoláson
Fábián Lajosnak kedvezett a
szerencse. Gratulálunk. A nyeremény átvételérõl postai úton
értesítjük.
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pokon. 23. Ebbõl játszik a zenész.
Függõleges: 1. B.-A.-Z. megye székhelye. 2. Köszönõszó
az ókori Rómában. 3. Bomba
teszi. 4. Kötõszó. 5. Szájat szélesre nyit. 6. USA-tagállam. 9.
Nem hagy békén. 11. Felvigyázó. 14. Babasírás. 16. Európai
nép. 18. Lengyel légitársaság

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