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Vasárnap már a kora délelõt-
ti óráktól kezdve rendkívül
gazdag és színes programok
várták a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Egy valódi bohócpa-
rádéval indult a mûsor az MSK
színháztermében. Pepita bo-
hóc a Mesekocsi Színházból ér-

kezett, s né-
hány perc le-
forgása alatt
víg mosolyt
csalt az apró-
ságok arcára.
Õt a miskolci
D i r i -Dongó
együttes kö-
vette, amely a
Szavanna csil-
lagai címû ze-
nés produkci-
óval szóra-
koztatta a kö-
zönséget. A
h a n g u l a t o s
muzsika, no
és a különle-
ges jelmezek
jóvoltából va-
lóban a sza-
vanna eleve-
nedett meg a
s z í n p a d o n ,
így láthattunk
oroszlánt, ge-
párdot, sõt
tigrist is. Köz-

ben a színházterem hátsó ré-
szében lázas munka folyt,
ugyanis játszóház is várta az
apróságokat, ahol szüleik se-
gítségével ajándéktárgyakat ké-
szíthettek. A tornacsarnokban
darts-versenyen mérhették
össze tudásukat a szakág iránt

érdeklõdõk, míg az MSK elõtti
parkolóban különbözõ árusok
kínálták a portékájukat. A dél-

utáni programkavalkád a
sajószentpéteri Rythmo Latino
Dance Klub mûsorával indult,
majd a közönség nagy-nagy
örömére megérkezett a
sajószentpéteri gyermeknap
két sztárcsapata is. Közülük el-
sõként a kéttagú Mango együt-
tes lépett színpadra, mely for-
máció az Õrült szerelem címû

dallal robbant be a hazai köny-
nyûzenei életbe. Myra és Gá-
bor rövid idõ alatt jó hangula-

tot teremtettek, így mire az or-
szágos hírû Unique zenekar
került sorra, a közönség már
kellõképpen ráhangolódott a
ritmusos, fülbemászó dalla-
mokra. A nagy sikerû koncert
után a Szentpéteri Krónikának
interjút is adtak a Unique tag-
jai.        

S.B.

Az alkalmi játszóházban a szülõk is aktív részesei voltak 
a munkának
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Mozaik

A gyermekeket ünnepeltük
A gyermeknap a világ számos országában ünnepnap.

Magyarországon 1931-tõl tartjuk (akkor még gyermek
hétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart, és má-
jus utolsó vasárnapjára esik. Az idén ezen a napon, má-
jus 31-én sajnos nem fogadta kegyeibe az idõjárás a vá-
rosi gyermeknapra érkezõket, a jó hangulatot azonban
az esõnek sem sikerült elmosnia.

Ismét bizonyított a Rythmo Latino Dance Klub

Színpadon a Mango együttes

Egy picike szünet alkotás közben

20 m2-es garázs eladó 
a Királyság-termével (Jehova-ház) 

szemben lévõ garázssoron.

Áram biztosított.

Érdeklõdni: 06-20-580-6838
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- Nemrégiben jelent meg a
Best of Unique albumotok,
amely 20 dalt tartalmaz,
emellett még ajándék DVD-
vel is gazdagodnak azok,
akik ezt megveszik. Werk-
filmek, videoklipek is talál-
hatók rajta. Úgy gondolom,
hogy az Unique-rajongók-
nak ez egy igazi csemege.
Hogyan jött az ötlet, hogy
elkészítsétek ezt az albu-
mot? 

Völgyesi Gabi:
- Az igény már pár évvel ez-

elõtt is felmerült, csak akkor
még azt gondoltuk, nincs itt az
ideje, hogy stúdióalbumot
hozzunk ki új dalokkal. Ké-
sõbb aztán jött az igény garma-
dával, illetõleg volt egy olyan
felkérésünk is, amelynek ered-
ményeként egy valóságshow
fõcímdala lett a Mi van a ne-
vedben? címû számunk. Ez
volt az apropója annak, hogy
elkészítsük a Best of lemezt.

- Mirõl szól a Werkfilm?
Gondolom, titeket mutat
be.

Ferbár Zsolt:
- Tulajdonképpen arról szól,

hogy mi van a kulisszák mö-
gött: hogy Gabit sminkelik,
hogy unatkozom meg ilyenek.
Nagyjából ezek a hétköznapi
videoklip-forgatási dolgok. Tu-
lajdonképpen azt nézhetik
meg az érdeklõdõk, hogy mi-
ként zajlik egy ilyen forgatás.
Végsõ soron sok ember össz-
munkája jelenik meg a klip-
ben.

- Nehéz volt összeválogat-
ni a dalokat, hogy melyek
kerüljenek fel erre a Best of
albumra?

Völgyesi Gabi:
- Úgy gondoltuk, hogy ame-

lyek kislemezként már megje-
lentek és slágerek lettek, azok
a dalok legyenek rajta. Emel-
lett olyan nótákat is akartunk,
amelyek számunkra kedvesek,
vagy valamiért a közönség szá-
mára szimpatikusak. Tulajdon-
képpen nem volt annyira ne-
héz. Inkább talán azzal volt
gond, hogy többet akartunk
rápréselni a korongra, mint
amennyit lehetett, és ebbõl
adódott némi nehézség. Végül
úgy oldottuk meg, hogy kicsit
rövidebb verziók kerültek rá a
dalokból, és így több fért rá.

- Úgy gondolom, kevés ze-
nész büszkélkedhet azzal,
hogy részt vett már Cannes-
ban, a filmfesztiválon. Ha jól
tudom, te ott különdíjas voltál.

Kovacsics Ádám:
- Hát, részt nem vettem, de a

zene, amit csináltam, az igen.
Konkrétan egy reklámfilm ze-
néjérõl beszélünk, és a reklám-
film, amelyben úgy gondolom,
hogy a zene is nagy szerepet
játszik, ott nyert egy különdí-
jat. Én ezt utólag tudtam meg,
tehát a filmfesztiválon nem
voltam jelen. Ez nem egy me-
sébe illõ kiutazás, és a vörös
szõnyegen való sétálgatás volt.
Csak utólag szóltak, hogy mel-
lesleg a filmünk nyert egy kü-
löndíjat. 

- De nem utasítottad volna
vissza, ha a vörös szõnyegen
kellett volna topognod?

- Hát, nem, de azért egy rek-
lámfilmnél a zene az egész mun-
ka 10%-át sem teszi ki, így aztán
furcsán éreztem volna magam,
ha nagyon sztároltak volna.

Völgyesi Gabi:
- Ádám nagyon szerényen

szokott fogalmazni. Arról van
szó, hogy reklámzene terén
olyan megbízói vannak, akiket
most nyilván nem lehet konk-
rétan nevesíteni, de világcé-
gek. A reklámcégek is világcé-
gek, és azok is, akiknek dolgo-
zik a reklámcég. 

- Gabi! Te rendkívül sokol-
dalú ember hírében állsz.
Ha jól tudom, filmszereped
is volt már, s nem mellesleg
a jogi egyetemet is elvégez-
ted az elmúlt években. Ho-
gyan sikerül összeegyeztet-

ned ezt a rendkívül sokrétû
elfoglaltságot? 

- Tudom, mire célzol. A Tüs-
kevár címû filmben kaptam
egy szerepet, amelyrõl az elsõ
pillanatban azt gondoltam,
hogy gyerekjáték lesz. Monda-
nom sem kell: nem az lett. A
forgatási napok alatt jöttem rá,
hogy miért is tanítják ezt a
mesterséget egyetemi szinten.
Szóval, ez csupán jó kis kirán-
dulás maradt. A jogi egyetem
egy komolyabb dolog, jelenleg
ügyvédjelölt vagyok. A három
évbõl már kettõ sikerült, így a
szakvizsga után vélhetõen
praktizálni is fogok.   

- Sok érdekességet meg-
tudtunk tõletek az elmúlt
percekben. Köszönjük a be-
szélgetést, és további sikere-
ket kívánunk!

Románné

Tudatosan felépített karrier - Unique

Völgyesi Gabinál sorban álltak az autogramkérõk

Gabiék a Sajó TV-nek is nyilatkoztak

GGyyoorrss!!  OOllccssóó!!  HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen a  SajóTV képújságjában!

Telefon: 06-20-667-5711

e-mail: sajotv@parisat.hu
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- Már lezajlottak az óvodai
ballagások és évzárók. Ez
azt jelenti, hogy az óvodák-
ban elkezdõdött a nyári szü-
net? 

- Június 5-én volt az utolsó
óvodai évzáró és a ballagás. Ez-
zel egyidõben elkezdõdött a
nyári élet, melynek során a
gyermekek tervezett foglalko-
zásai helyett a kötetlen, szabad
tevékenység és játék érvénye-
sül a nap folyamán.

- Mit tehet az a szülõ, aki-
nek nyáron is dolgoznia
kell, hová viheti óvodás
gyermekét? 

- Aki nem tudja megoldani
gyermeke nappali felügyeletét,
annak az ügyeletes óvoda a
rendelkezésére áll. Igazából
azt szeretnénk, ha a halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyer-
mekek is minél nagyobb szám-

ban nyáron is igénybe vennék
az óvodai ellátást.

- Mi történik akkor, ha az
az óvoda éppen bezár, ahová
a gyerek év közben jár, vihe-
ti-e a szülõ a gyermekét má-
sik intézménybe? 

- A szülõknek nem kell meg-
ijedniük, ha az adott óvoda ép-
pen zárva van, mert  az ügyele-
tes óvoda bármely tagintéz-
ménybe járó gyermeket fogadja.

- Hol és kinek kell jelezni,
ha a gyermek egész nyáron
kénytelen óvodába járni?

- A nyári óvodai ellátás igé-
nyét ott kell bejelenteni, ahová
a gyermek egyébként is jár,
sõt, a további teendõkrõl is itt
kapnak az érdeklõdõk tájékoz-
tatást.

- Mit tehet az a szülõ, aki
nem tudja megoldani gyer-
meke nyári otthoni étkezte-
tését sem?

- Az étkeztetés megoldásá-
ban az önkormányzat azoknak
nyújt támogatást, akik rend-
szeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülnek. A kérel-
met az óvodába kellett beadni,
amit az intézmény javaslatával
együtt továbbítottunk az ön-
kormányzatnak.

- Lezajlott az óvodai be-
iratkozás. Lehet-e már tud-
ni, hogy õsztõl hány új óvo-
dás lesz Sajószentpéteren?

- A 2009/2010-es tanévre a
mai napig 150 gyermek iratko-
zott be, ám június közepéig
még van lehetõség a gyerme-
kek beíratására. Ezt követõen
egyeztetünk a népesség-nyil-
vántartással, majd június 30-án
a mûködési (felvételi) terület
alapján határozzuk meg, hogy
a gyermek melyik óvodába ke-
rül. Az óvodai felvételnél lé-
nyeges szempont: a tanköteles
kor, a halmozottan hátrányos
helyzet, a dolgozó szülõk.
Hozzáteszem, hogy városunk-
ban minden harmadik életévét
betöltött gyermek óvodai elhe-
lyezése biztosított.

- Az elosztás még nem tör-
tént meg?

- Addig, amíg minden óvo-
dáskorú gyermeket be nem
irattak, nem történik meg a
gyermekek elosztása.

Románné

Aki válaszol: Székelyné Drahos Mária

Itt a nyár, hová tegyem óvodás gyermekemet? 

Sok szülõnek okoz fejfájást a nyári szünet. Különösen
azok a szülõk vannak nehéz helyzetben, akik mindket-
ten dolgoznak, és óvodáskorú gyermekük van. Utána-
jártunk, miként is alakul az óvodák nyári nyitva tartá-
sa. Kérdéseinkre Székelyné Drahos Mária, a Sajószent-
péteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetõje vála-
szolt.

Aktuális

Székelyné szerint komoly
segítség a szülõknek, 
ha nyáron is jó helyen

tudhatják gyermekeiket
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A Szternai Tamás rendõr õr-
nagy parancsnoksága alatt mû-
ködõ Sajószentpéteri Rendõr-

õrs 24 fõvel mûködik. Illeté-
kességi területük a város mel-
lett Alacskára és Berentére ter-
jed ki, ami így összességében
16 ezer embert jelent. Az õrs-
parancsnok mellett egy fõ bûn-
ügyi és egy fõ közrendvédelmi
csoportvezetõ irányítja a köz-
vetlen munkát, és mindhárom
településen van körzeti megbí-
zott (KMB). A Kazincbarcikai
Rendõrkapitányság állományá-
ba tartozó szentpéteri rend-
õrök tevékenységét Oláh József
kapitányságvezetõ magas szín-
vonalúnak értékelte, ami visz-
szaköszön a statisztikai adatok-
ban is. A kapitányság hatáskö-
rébe tartozó településeken az
elmúlt évben 64,7 százalék volt
a felderítési mutató, a nyomo-
zati eredményesség pedig 66,1
százalék. Tíz százalékkal csök-
kent a bûnesetek száma, ami fi-
gyelemreméltó javulást mutat.

Mindez romló társadalmi kö-
zegben történt, amikor emel-
kedett a munkanélküliség, nõtt
az elszegényedés, és jelentõsen
romlottak a megélhetés felté-
telei. Ezek a számok visszakö-
szönnek a megyei statisztiká-
ban is, ahol közel egy százalék-
kal nõtt az elkövetett bûncse-
lekmények száma. Ennek tük-
rében komoly eredménynek
számít, hogy Sajószentpéteren
az ismertté vált bûncselekmé-
nyek alakulásában 14,65 száza-
lékos csökkenés történt. Éves
átlag tekintetében így is min-
den nap adtak munkát a bûnö-
zõk a rendõröknek, ami 367
bûncselekményt jelent. Ennek
tükrében igazán irigylésre mél-
tó az a 13 térségi község, ame-
lyeken nem érte el éves szinten
a tízet a bûnelkövetések száma. 

A legsúlyosabb, vagyis az
életellenes bûncselekmények-
bõl kettõ jutott városunkra,
ebbõl az egyik befejezett em-
berölés volt. Három feljelentés
történt kiskorú veszélyezteté-
se, illetve tartás elmulasztása
miatt. Nõtt a közrend elleni
bûncselekmények száma,
amely területen inkább a tet-
tenérés emelkedett a nagyobb
rendõri jelenlét miatt, és így
gyakrabban sikerül lefülelni a
garázda személyeket. Történt
32 okirat-hamisítás, 33-an pe-
dig kábítószerrel éltek vissza.
Ugrásszerû javulás állt be az el-
követett lopások arányában,
hiszen ezen a területen 38,5
százalékos volt a csökkenés. A
hét rablás elkövetõinek na-
gyobb része rács mögé került,
ebben a kategóriában örven-
detesen kevesebb volt a fiatal
és/vagy fiatalkorú bûnözõ. 

Aggasztó mértékben, 23 szá-

zalékkal emelkedett viszont a
betöréses lopások száma, ame-
lyeket különösen családi házas
övezetekben követnek el.
Többnyire átutazó bûnözõk
tartják rettegésben a családo-
kat, ellenük nagyobb lakossági
összefogással lehetne hatéko-
nyan védekezni. Gyakori a be-
surranásos lopás, ezekben az
esetekben különbözõ trükkök-
kel jutnak be a lakásba a bûnö-
zõk, amelyekre a Szentpéteri
Krónikában már több alkalom-
mal felhívtuk a figyelmet, és
néhány elkövetési módot rész-
letesen is ismertettünk. Ezek
lényege mindig az volt, hogy
ne higgyünk az idegeneknek,
és ne fogadjuk õket azonnal a
bizalmunkba. A közlekedési
bûncselekmények is jól alakul-
tak, hiszen ott 36 százalék fö-
lötti a javulás. Ugyanakkor a
kapitányság illetékességi terü-
letén 107 közlekedési baleset
történt, és kilenc esetben bizo-
nyosodott be az ittasság. Az
okok elemzésénél még mindig
a gyorshajtás a listavezetõ, de
szerepet játszik a figyelmetlen-
ség és az egyre növekvõ, sûrû-
södõ forgalom is. A városi
rendõrõrs állománya nem csak
sétál az utcán, de intézkedik is.
Ennek eredménye, hogy 2008-
ban 57 alkalommal történt tet-
tenérés, kiadtak 26 körözést, a
szabálysértési feljelentések
száma 554 volt, míg a büntetõ
feljelentéseké 113. Összessé-
gében 1135 fõvel szemben in-
tézkedtek, és kiszabtak 8 mil-
lió 794 ezer forint helyszíni
bírságot. 

Eredményesen mûködik a
„kiskörzeti” rendszer, ahol egy-
egy rendõr a területi képvise-
lõvel áll kapcsolatban, és a
helyismeret segít a bûnmeg-
elõzésben és az elkövetõk elfo-
gásában. A települések egyéb-
ként kivétel nélkül igénylik a
nagyobb rendõri jelenlétet. 

Oláh József alezredes a bûn-
üldözéssel párhuzamosan fon-
tosnak tartja a megelõzõ, felvi-
lágosító munkát. Az iskolák-
ban rendszeresen tartanak

elõadásokat az ifjúságvédelmi
elõadók, ahol felhívják a fi-
gyelmet a szenvedélybetegsé-
gek kialakulására, az áldozattá
válás elkerülésére, a csoportos
cselekmények megítélésére,
valamint a média káros hatásá-
ra. Az „iskolarendõr- program”
is eredményesen mûködik,
aminek lényege: minden isko-
lával egy kijelölt rendõr tart
kapcsolatot, és problémák
esetén õ értesül elsõ kézbõl a
történtekrõl. A bûncselekmé-
nyek megelõzése és visszaszo-
rítása továbbra is fontos rend-
õri szempont, ezért tovább
akarják erõsíteni a közterüle-
teken való jelenlétet, érvénye-
síteni a zéró tolerancia és az
objektív felelõsség elvét, és
emelni szeretnék a kármegté-
rülési értéket. A közlekedési
morál javítása is lényeges fel-
adat, akárcsak a reagáló képes-
ség növelése. Idáig már öt
szolgálati gépkocsiba szerel-
tek be kép- és hangfelvevõ be-
rendezést, amelyek bizonyíté-
kokat szolgáltatnak az esetle-
ges vitás helyzetekben. 

A rendõrkapitány a Króniká-
nak elmondta: a járõrözés erõ-
sítésére különösen a közeli
Sajókaza bûnügyi fertõzöttsé-
ge miatt van szükség Szent-
péteren. Fokozott ellenõrzés-
sorozatot rendelt el, ami he-
tente három akciót jelent,
ilyenkor több rendõr látható
az utcákon mintegy demonst-
ratív jelleggel. Így akarják ki-
szûrni a garázdákat is, akik fõ-
ként szórakozóhelyeken fitog-
tatják erejüket. Hozzátette:
mindent összevetve Sajószent-
péter élhetõ kisváros, ahol a
helyi rendõrõrs dolgozói jó
munkát végeznek. A kapitány-
ság állományának feltöltöttsé-
ge megközelíti a száz százalé-
kot, a napokban pedig két fõ-
vel tovább bõvült a létszám. Ki-
jelentette: a közeljövõben még
nagyobb hangsúlyt fektetnek a
fém- és falopások, valamint az
elharapózó betörések vissza-
szorítására. 

Kovács István

Górcsõ alatt a rendõrségi beszámoló

„Sajószentpéter élhetõ kisváros”

Az összes bûncselekmények száma 2008-ban közel 15
százalékkal csökkent Sajószentpéteren az egy évvel ko-
rábbihoz képest, és lényegében csak a lakásbetörések
száma emelkedett. Az adatok alakulásában biztos, hogy
szerepe van a megnövekedett rendõri jelenlétnek, hi-
szen a közterületen eltöltött órák száma a korábbi 16
059-rõl 23 755-re nõtt az elmúlt évben - derült ki a leg-
utóbbi képviselõ-testületi ülésen napirendre tûzött
rendõrségi beszámolóból.

A betöréses lopások
drasztikus emelkedése az

átutazó tolvajok számlájára
írható, véli Oláh József
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- A tanulócsoportok száma
hogyan változik szeptember-
ben a korábbiakhoz képest?

- A Sajószentpéteri Központi
Általános Iskolában a 2009/2010-
es tanévben a tanulócsoportok
száma - figyelembe véve a köz-
oktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény rendelkezéseit
- 57, a napközis csoportjaink
száma pedig várhatóan 11 lesz.
A képviselõ-testület összessé-
gében 68-ban határozta meg
az osztályok és a napközis cso-
portjaink számát.

- Lesznek-e osztályössze-
vonások, illetve mely fel-
adat-ellátási helyeket érin-
tik a változások? 

- Osztályösszevonásra az 5.
és a 7. évfolyamon került sor a
Pécsi Sándor, illetve a Hunyadi
Mátyás Tagiskolában. Létszám-
leépítést nem kellett végrehaj-
tani az idén. Sõt, 2009. máju-
sában 4 fõvel emelkedett a

gyermekfelügyelõink köre.
Szeptember 1-jétõl pedig két
fõvel növekszik a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat ellá-
tók száma. 

- Várható-e vezetõváltás
valamely tagintézményben?

- A Lévay József és a Hunyadi
Mátyás Tagiskolában 2009. júli-
us 1-jétõl új tagintézmény-ve-
zetõ tölti majd be ezt a beosz-
tást. A Lévay József Tagiskola
tagintézmény-vezetõje Bucsi
Ferencné, a Hunyadi Mátyás
Tagiskoláé Némethyné Koszta
Rozália kolléganõ lesz.

- Pályázatot írtak ki az ál-
talános igazgatóhelyettesi
pozíció betöltésére. Eldõlt
már, hogy ki lesz a befutó?

Az SKÁI általános igazgató-
helyettesi beosztását, a pályáz-
tatási eljárás lefolytatása után,
Szternai Tamásné kolléganõ
látja el, 2009. július 1-jétõl.

- Hány elsõ osztály indul a
2009/2010-es tanévben a
tagintézményekben? Lehet-
e tudni, hogy kik lesznek a
leendõ elsõ osztályosok osz-
tályfõnökei?

- A 2009-2010-es tanévben
városunk képviselõ-testülete
az indítható elsõ osztályok szá-
mát 5-ben határozta meg. A
Kossuth Lajos Iskolában 3, a
Hunyadi Mátyás és a Móra Fe-
renc Tagiskolában 1-1 tanuló-
csoportban kezdik el tanulmá-
nyaikat az elsõ osztályos diák-
jaink. Az osztályfõnökök kije-
lölése is megtörtént. Õk a kö-
vetkezõk: 

Kossuth Lajos Iskola: 
Dedicsné Varga Szilvia
Goórné Sajcz Zita
Stefanicsné Kassai Lenke

Hunyadi Mátyás Tagiskola:
Gulybánné Jeviczki Piroska

Móra Ferenc Tagiskola: 
Pokoraczki Tamás Szilárdné

- Bár tudom, hogy az át-
szervezés mindig sok mun-

kával jár, mégis kívánom,
hogy minél több idõt töltsön
a nyáron pihenéssel, kikap-
csolódással, és feltöltõdve
kezdje majd az õsszel induló
következõ tanítási évet! 

Vesterné

Fókuszban a SKÁI

Mit hoz a 2009/2010-es tanév?

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában befe-
jezõdött a korábbi évekhez képest szerényebb létszá-
mokat produkáló 2008/2009-es tanév. Az iskolába be-
iratkozó gyermekek számának újabb csökkenése, vala-
mint a tagiskolák közötti tanulómozgások ismételten
indokolttá teszik a 2009-ben induló elsõ osztályok szá-
mának csökkentését, valamint a csoportösszevonáso-
kat. Ezzel egyidejûleg személyi változások is bekövet-
keznek. Perényi Barnabást, a SKÁI igazgatóját kérdez-
tem a már korábban elkezdõdött átszervezésekrõl.

A szeptember elsejei
tanévkezdésre minden 

változás lezajlik, mondja 
a SKÁI igazgatója

Az aggteleki kirándulás
Már 7 nappal a kirándulás elõtt türelmetlenül vágtuk a
szalagot: már csak 6 nap, már csak 5 nap, már csak 1
nap az indulásig.
Május 25-én reggel aztán izgatottan gyülekeztünk a Pé-
csi Sándor Tagiskola elõtt. 
Alig vártuk, hogy végre felszálljunk a buszra és indul-
junk. Amikor Jósvafõre érkeztünk, csudaszép táj foga-
dott bennünket. Gyönyörûen sütött a nap! Elõször a
tanösvényen jártunk. A patakon kötélhídon vagy - a bá-
tortalanabbak - farönkön keltünk át. Hogy ez milyen iz-
galmas volt! Mikor a faluba értünk, a patak vizében hû-

sítettük le magunkat. No, ez is jó kis móka volt! De az
idõ szaladt, máris indultunk tovább, Aggtelekre. A bar-
langban szájtátva csodáltuk a sok érdekes cseppkövet.
Miután ebbõl az ámulatunkból magunkhoz tértünk,
jött a gyereknapi meglepetés: a Cseppkõ Hotelben kap-
tunk egy finom ebédet. Ilyen elõkelõ helyen étkezni
nem adatik meg ám mindenkinek! Sõt, még jégkrém-
mel is megtömtük a pocakunkat! Délután vásároltunk a
bazárban, és a játszótéren szórakoztunk. Sajnos hamar
eltelt az idõ… Csomagolni kellett. Hazafelé a buszon
rögtönzött vetélkedõt tartottunk: mit láttunk, hol jár-
tunk? Ha helyesen válaszoltunk, cukorka, nyalóka volt a
jutalmunk. Erika tanár néni nagyon örült, hogy min-
dent kitûnõen megfigyeltünk. Az út hazafelé gyorsan
telt: tanár néniék énekeltek nekünk, amibe egy idõ
után aztán mi is bekapcsolódtunk. Fáradtan, ám teli él-
ményekkel szálltunk le a buszról, és alig vártuk, hogy
elmesélhessük otthon: milyen jó volt a kirándulás!

a Pécsi Sándor Tagiskola 3.a osztálya
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Mezõkovácsházán született
1935-ben, ahol már tanuló-
ként felhívta magára a szakma
figyelmét. A kántortanító és az
énektanár minden iskolai ün-
nepségen szerepet szánt neki,
így már nyolc éves korában el-
énekelhette a falu templomá-
ban az Ave Mariát. Betanítottak
vele egy áriát is, aminek elõ-
adása után sokan megvereget-
ték a vállát. Amikor felsõ tago-
zatos lett, szerveztek számukra
egy szakmai kirándulást, így is-
merkedett meg a borsodi szén-
bányászattal. Az alföldi telepü-
lésrõl aztán Tatabányára került
a bányászati technikumba,
ahol folytatta az éneklést, és
szervezte a nóta- és táncdalkö-
röket. Máig szívesen emlékszik
vissza egy sváb kocsmárosra,
aki megengedte, hogy az esti
eszmecserék után Szedlacsek
Lajos elénekelhesse diáktársai-
nak az akkoriban tiltott bá-
nyászhimnuszt. Hogy aztán né-
ha becsúszott néhány irreden-
tának mondott hazafias nóta
is, az már csak hab volt a tor-
tán. Így teltek az ötvenes évek,
majd Borsodba került, ahol
több bányában, többek között
Somsálybányán is dolgozott.
Elõbb vájár, késõbb fõaknász
volt, majd az Észak-magyaror-
szági Regionális Vízmûveknél
helyezkedett el biztonságtech-
nikai csoportvezetõként. On-
nan ment nyugdíjba 1990-ben. 

Énekesi pályafutásának fon-
tos állomása volt Vass Lajos
'70-es évekbeli térhódítása a
népzenei életben, mivel sorra
alakultak a róla elnevezett
népdalkörök. A Kazincbarci-
kán élõ Szedlacsek Lajos be-
kapcsolódott a mozgalomba,

és sorozatban lépett fel a kü-
lönbözõ kulturális-népzenei
r e n d e z v é -
n y e k e n .
Mindenhol
csak egyet
kért: ne kell-
jen mikro-
fonba éne-
kelnie, az õ
hangját ne
erõsítsék fel.
K í s é r e t ü l
mindössze
egy igazi
m a g y a r
hangszert, a
tárogatót fo-
gadja el,
mert tõle a
cigányzene
is távol áll.
Ezeket a
szokásokat
mai napig
megtar t j a .
Lakóhelyet
1 9 7 5 - b e n
cserélt, ak-
korra ké-
szült el
S a j ó s z e n t -
péteren a vá-
sártér mel-
lett a családi háza, ahol ma is
él. Az ismertség aztán oda is
szállította számára a megren-
deléseket, így bejárta Erdély,
Felvidék, Kárpátalja, Délvidék
és Burgenland magyarlakta te-
lepüléseit, vagyis a történelmi
Magyarországon hallatta leg-
többször a hangját. 

Azt mondja: a legmeghatóbb
fellépésére a marosvásárhelyi
színházban került sor, ahol
Bánk bán áriáját adta elõ, nagy
sikerrel. Repertoárja ugyanis

nem korlátozódik a magyar
nótákra, mivel sok-sok opera
és operett slágert is megtanult.
Kínálatában szerepelnek elsõ
és második világháborús nó-
ták, vagy a nem magyar érzel-
mûek által irredentának kikiál-
tott hazafias dalok is. 

Büszke arra, hogy soha nem
tudták megvásárolni, és egyet-
len fellépésért sem kapott
pénzt. Illetve - emlékszik vissza
a közelmúltra - egyszer Sólyom

Sanyi azt mondta neki, hogy
ilyen produkcióért megilleti
némi tiszteletdíj. 

Idáig nem számolta össze,
hány olyan dalt ismer, amely-
nek elõadására vállalkozhat,
de szerinte azok száma bizto-
san eléri a háromezret. Szere-
pelnek közöttük - a már emlí-
tett listán kívül - örökzöld slá-
gerek, a világhírû, dallamos
olasz dalok, valamint a katoli-
kus és református vallási éne-
kek is. 

Elismerései között megemlí-
ti az 1986-ban átvett SZOT
ezüst díjat és a Vass Lajos Nép-
dalkörben szerzett nyolc
aranyérmet, no, meg persze
Sajószentpéter Város Elismerõ
Plakettjét, amelyet 2006-ban
vehetett át. Jászberényben egy
nagy nemzetközi fesztiválon
csak azért lett ezüstérmes,
mert nem tudta, hogy erdélyi
népdalt is elõ kell adniuk a fel-
lépõknek. Pedig tudott volna
néhányat azokból is. 

Készített róla felvételt a Du-
na és a Budapest Televízió, így
számos országban látták. En-
nek az lett a következménye,
hogy Svédországtól Ausztráliá-
ig sokan kértek a felvételeibõl. 

Hangszeren nem játszik, de
kifinomult énektudása, kép-
zett hangja bõségesen pótolja
ezt a hiányosságot. Nem szere-
ti a ma zenei irányzatait, mert
szerinte nem lelhetõk fel ben-
nük a dallamos részek, ame-
lyek megragadnának a fülek-
ben. 

A 74 éves nyugdíjas énekes
legutolsó fellépése a szlovákiai
Borsiban, II. Rákóczi Ferenc
fejedelem szülõhelyén volt jú-
nius 6-án. Az ország különbö-
zõ pontjairól és a határon túl-
ról verbuválódott tárogatósok
kísérték, és örömmel dolgo-
zott velük. Legközelebb egy
miskolci idõsek otthonában
énekel. Úgy érzi, 74 évesen
kezd fáradni, és vissza kell ven-
ni a korábbi tempóból. Mivel
makacs embernek tartja ma-
gát, úgy gondolja, hogy õt sen-
ki nem parancsolta soha a
színpadra, és ezért onnan sen-
ki sem parancsolhatja le. Tehát
addig énekel, amíg örömét leli
benne. Naplójában szerepel a
már említett Simándy Józsefen
kívül  Kalmár Magda és számos
más híresség neve, akik elis-
merték énektudását, és eseten-
ként jó tanácsokkal is ellátták.
Ezt az emlékkönyvet élete vé-
géig büszkén fogja õrizni. 

Kovács István

Portré: Szedlacsek Lajos

Háromezer dalból álló repertoár

„Nem tudnám megmondani, hány fellépésem
volt, mert beleuntam a statisztika vezetésébe. Sok
biztatást kaptam, hogy sikereim alapján készíttes-
sek CD-t vagy kazettát, de tartom magam egykori
tanácsadóm, a világhírû elõadómûvész, Simándy
József intelméhez: azokra is meg kell érni” -
mondta elöljáróban Szedlacsek Lajos, aki elõadó-
körútjain bejárta a történelmi Magyarország hatá-
ron túli területeit is. 

Lajos bácsi mindig szerényen fogalmaz 
a sikereit illetõen, pedig van mire 

büszkének lennie
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Sajószentpéter idén ünnep-
li várossá nyilvánításának 20.
évfordulóját. Ebbõl az alka-
lomból, valamint a település
több évszázados történetét
alakító elõdök iránti tisztelet-
bõl önkormányzatunk ebben

az esztendõben elõször, ha-
gyományteremtõ szándékkal
megrendezi a „Sajószent-
péteri Városnapok” rendez-
vénysorozatát 2009. június
23-a és június 28-a között. A
programsorozat keretében
színvonalas kulturális rendez-
vények, koncertek, kiállítá-
sok, gasztronómiai esemé-
nyek, ünnepségek, testvérvá-
rosaink mûvészeinek bemu-
tatkozása és számos egyéb
program szerepel. E nagysza-
bású eseménysorozat apropó-
ján, Sajószentpéter Város Ön-

kormányzata, 2009. június 10-
én sajtótájékoztatót tartott a
miskolci Calypso Kisvendég-
lõben, ahol az írott és az
elektronikus sajtó képviselõit
tájékoztatták a majd' egyhetes
programkavalkád részleteirõl,

valamint az ünnepi rendez-
vénysorozattal elérni kívánt
célokról. Az újságírókat váro-
sunk jegyzõje, dr. Márton Kin-
ga köszöntötte, majd a részle-
tes programokat Sólyom Sán-
dor, az MSK igazgatója, illetve
Sajó Attila, a Magyar Népmû-
velõk Egyesületének elnöke
ismertette. A szervezõk nem
titkolt szándéka, hogy a sajtó
megjelent képviselõi minél
messzebbre vigyék az I.
Sajószentpéteri Városnapok
hírét.       

II. Gyermekirodalmi találkozó
a költészet napja alkalmából 

„Kicsi vagyok, de nemsoká 
Felnõtt leszek mégis,
Veszek majd egy könyvet s abba
Verset írok én is.
Bele írok én majd abba
Mindent, amit látok:
Enyém legyen, beleírom 
Az egész világot!”

Második alkalommal rendeztük meg a „Gyermekirodalmi ta-
lálkozót” a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
Semmelweis Utcai Tagóvodájában.

A költészet napja alkalmából a város óvodáiból érkeztek a
gyerekek és az õket felkészítõ óvodapedagógusok. Az egybe-
gyûlteket Székelyné Drahos Mária intézményvezetõ és
Horváthné Orehovszki Judit vezetõhelyettes köszöntötték,
majd a gyermekek vették át a fõszerepet. 

A Semmelweis Utcai Tagóvoda Tücsök csoportja a „Béka ki-
rály” címû mese elõadásával oldotta a feszültséget, s vezette be
a kicsiket a mese és vers birodalmába. A felkészült, színészi ké-
pességekkel megáldott kis apróságok sokszínû, humoros elõ-
adásmódja felejthetetlen élményt nyújtott.

A hangulatot fokozta a város óvodáiban dolgozók részére
meghirdetett, „Báb az oviban” címû pályázatra beérkezett mun-
kákból összeállított kiállítás, hiszen az alkotások hûen tükrözik
az óvónõk kreativitását és ötletességét. A résztvevõk emlékla-
pot, valamint ajándékot kaptak. Ez a tartalmas, közösen eltöl-
tött délelõtt felejthetetlen élménnyel gazdagított gyermeket és
felnõttet egyaránt.

Sajtótájékoztató
Miskolcon

FÕZÕVERSENY
Jelentkezzen Ön is! 
Idõpont: 2009. június 27. 10:00 óra

Helyszín: Sajószentpéter, MSK elõtti tér

Jelentkezési határidõ: 2009. június 22.

Információ és jelentkezés:

Mûvelõdési és Sportközpont, Sport út 32.
Tel: 48/521-053

E-mail: mesi0616@freemail.hu;
msk@parisat.hu

EREDMÉNYHIRDETÉS: 
2009. június 27. 16:30

Díjazás:
Az elsõ három helyezett 

serleg-díjazásban részesül. 
Minden résztvevõ emléklapot kap.
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FELNÕTTEK RÉSZÉRE 

KÖNYVBÖRZE

Idõpontja: június 30 - július 04.

A könyvtár állományon kívüli készletébõl és az Önök ál-
tal felajánlott könyvekbõl válogathatnak, amelyeket díj-
mentesen haza is vihetnek. A felajánlott könyveket folya-
matosan hozhatják be a könyvtárba június 28-áig. 

Bõvebb felvilágosítást kérhetnek a könyvtárosoktól az
521-050-es telefonszámon, nyitvatartási idõben: keddtõl-
péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-13 óráig.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.

GYERMEKEK RÉSZÉRE
7-11 éves korig

RAJZVERSENY

Idõpontja:  július  l7.  10 órától

Otthon elkészített, kedvenc mesefigurákat ábrázoló 
rajzokat várunk. 
A rajzok beadási határideje: 2009. július l5. 
KARAOKE
Idõpontja:  július l7.  l4 órától

JÁTÉKOS VETÉLKEDÕ

Idõpontja:  2009. július 24.  10 órától

Jelentkezési határidõ: 2009. július 21.
A versenyek nyertesei jutalomban részesülnek.

JÁTÉKBÖRZE

Idõpontja: 2009. július 31.  10-tõl 17 óráig

A megunt játékokat cserélhetitek egymás között. 
A játékokat július 29-éig folyamatosan behozhatjátok 
a könyvtárba.

JÁTSZÓHÁZ

Kezdési idõpont:  minden nap de. 10 óra

július l4.      Hûtõmágnes és szalvétakép készítése

július l5.      Papírsárkány készítése

július 16.     Lufibáb készítése

július 21.     Origami készítése

július 22.     Fakanálbáb készítése 

július 23.     Szélforgó és zacskóbáb készítése

július 28.     Üvegfestés készítése

július 29.     Papírgolyókból falikép készítése

július 30.     Gyöngyállatkák készítése

Július 31.     Kiállítás a játszóházban készített 
munkáitokból

A LÉVAY JÓZSEF VÁROSI
KÖNYVTÁR

NYÁRI RENDEZVÉNYSOROZATA
2009. JÚLIUS

Minden érdeklõdõ gyermeket szeretettel várnak a könyvtár dolgozói.
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Borsos István

- Pontosan húsz évvel ezelõtt
kerültem Miskolcról Sajószent-
péterre, és az akkori poros kis-
város azóta szép kisvárossá fej-
lõdött. Különösen a fõ utca ar-
culata változott meg, és látszik,
hogy sokat áldoz az önkor-
mányzat az arculatjavításra. Le-
het, hogy kapok érte támadást,
de kijelentem: Faragó Péter
polgármesterré választása óta
ugrásszerû a fejlõdés. Hasz-
nosnak tartom az új közmun-
kaprogramot, mivel az abban
résztvevõk naponta ott vannak
a közterületeken, és tovább
szépítik a települést. Amikor
ideköltöztem, még messze
nem volt ennyire élhetõ város
Sajószentpéter, de azt követõ-
en sem igazán tudtunk felmu-
tatni valamiféle városfejlesz-
tést. Az utóbbi három évben
fordult meg a tendencia. Azért
mégsem minden tökéletes, hi-
szen a fiataloknak nincs igazi
találkozó helye, ezért úgy gon-
dolom, hogy egy sport- és szó-
rakoztató centrum kiépítése
tovább javítana az eddigi meg-
ítélésen. Növelni lehetne a
kulturális programok számát
is, mert sok fiatal Miskolcra jár
szórakozni. 

Tóth János
- Nem mondhatok mást, mint-
hogy a polgármesterváltás óta
látványos a fejlõdés. Aki autó-

val közlekedik, láthatja a sok
virágot, ha pedig parkolni
akar, azt Sajószentpéter köz-
igazgatási területén díjmente-
sen teheti. Elértük, hogy akár
babakocsival, akár csak simán
sétálva nem botladozunk az
egyenetlen járdákon. Emellett
számos jó ötlet került kivitele-
zésre, és esztétikus lett a város-
kép. Örülünk annak, hogy
megépültek a nagy áruházak,
amelyek sokat javítottak a tele-
pülés ellátásán. Az elmúlt húsz
évre visszatekintve viszont azt
sem szabad elfelejteni, hogy
sok munkahely szûnt meg,

amelyek most nagyon hiányoz-
nak. Aztán a kilencvenes évek-
ben még több országosan jegy-
zett sportklubja volt a város-
nak, amelyek mára eltûntek.
Kár értük.

Erdélyi Lajosné

- Elég szép lett a város, de a
gyárbezárások mai napig visz-
szaköszönnek a településen.
Különösen az üveggyár meg-
szûnése sokkolta az itt élõket.
Jó dolog, hogy megfelelõ szá-
mú iskola biztosítja a gyerme-
kek oktatását, remélem, újabb
intézmény megszüntetése
nem kerül terítékre. A kiépült
járdák, utak és virágos parkok
jó hatással vannak az itt élõkre,
de amúgy sincs különösebb
gond a városban. Sajószent-
péter olyan jó helyen fekszik,
hogy minden közel van hozzá,
ezért nem jelent komolyabb
gondot a miskolci munkahely-
re történõ bejárás sem nekem,
sem a férjemnek. Különösen
az autóval való közlekedés fel-
tételei javultak a négysávos út
átadását követõen. 

Paszternákné Kiss
Magdolna

- Házasságom révén 18 évvel
ezelõtt kerültem Sajószent-
péterre, így folyamatosan
szemmel követhettem a válto-
zásokat. Látom, amint szépül-
nek az utcák és játszóterek, ko-
rábban pedig sorra épültek az
új üzletek. Ezekben ma már
minden fontos élelmiszer be-
szerezhetõ, de néhány üzlet
már megfelelõ divatruházatot
is kínál. Lényeg, hogy a város
arculata látványosan javult az

utóbbi idõben, ami biztosan
sok pénzbe került. Szeretnék
viszont látni olyan ifjúsági klu-
bot, ahol a helyi fiatalok biz-
tonságos körülmények között
szórakozhatnak, mert jelenleg
ilyen nincs. Lenne javítanivaló
a kulturális élet élénkítésén is,
mert szerintem több rendez-
vényt is el tudnának képzelni a
helybeliek. 

Sándor Tibor 

- Huszonegy évvel ezelõtt
Parasznyáról költöztem Szent-
péterre, mivel nõsülésem ré-
vén itt jutottam házhelyhez.
Építkeztünk, amit mai napig
nem bántam meg, hiszen a
Borsod Chemben dolgozom,
így munkahelyem közel van la-
kóhelyemhez. Amióta itt élek,
nyomon követem a fejlõdést,
ezért elmondhatom, hogy az
utóbbi három évben sok lema-
radást pótolt a városvezetés.
Számtalan pozitív változás kö-
vetkezett be, különösen a bel-
város térségében. Most már
olyan a városkép, amilyennek
egy igazi kisvárosnak lennie
kell. Ha rajtam múlna, fejlesz-
teném a bányatavak környékét,
mert ott kitûnõ családi kirán-
duló- és pihenõhelyet lehetne
kialakítani. Egy szabadidõpark
bõvíthetné a családok szabad-
idõ eltöltésének választékát is.

Ön hogyan értékeli Sajószentpéter elmúlt 20 évét?

Közélet

Saj szentpØter_2009_06.qxd  6/16/2009  12:56 PM  Page 10



Mezõ István 
rajza

II. évf. 7. szám

Mindent összevetve: Sajó-
szentpéter nagyon jó helyen
fekszik, hiszen Miskolc és Ka-
zincbarcika is közel van, a leve-
gõ minõsége pedig mindkét
városénál lényegesen jobb. 

Czap Gyula

- Alacskáról költöztem ide
1985-ben. A településen épít-
keztünk, egyik gyermekünk
pedig itt született. Egyébként
két gyermekünk van, és mind-
ketten Sajószentpéteren vé-
gezték el az általános iskolát,
majd miskolci középiskolában
folytatták tanulmányaikat. Az

évtizedek során bekövetkezett
változásokat különösen az inf-
rastrukturális fejlesztéseknél
tudtam értékelni, hiszen a gáz-
hálózat kiépítése komoly elõ-
relépést jelentett családom
életszínvonalában. A telefon
bekötése is óriási elõrelépés
volt, hiszen korábban mindez
az álom kategóriába tartozott.
Tetszett, amikor helyi autó-
buszjárat közlekedett, és sajná-
lom, hogy ez megszûnt. A 26-
os út városi szakaszán sorra
tûntek el a komfort nélküli
öreg házak, helyüket pedig el-
foglalták az üzletházak. Ezek
fontosságát csak az értheti
meg, aki a '80-as évek ellátását
ismerte, és még emlékszik rá,
hogy akár órákat is sorban kel-
lett állni egy-egy bevásárlásnál.
Nem lehet szó nélkül elmenni
a város stratégiai fekvése mel-
lett: kisebbik gyermekem a
Miskolci Egyetemen tanul, és
nem kellett kollégiumi elhe-
lyezést igényelni, mert napon-
ta haza tud jönni. Úgy érzem,
jól döntöttem, amikor
Szentpétert választottam lakó-
helyül, és ma már el sem tud-
nám képzelni, hogy más tele-
pülésen éljek. Persze, hogy hi-

ányolom a színházat és a mú-
zeumokat, amelyek a nagy vá-
rosokban megtalálhatók, de
igazodom a helyi körülmé-
nyekhez. Az utóbbi idõszakban
csupán annyi a kifogásom,
hogy a gáz árának emelésével
megnõtt a légszennyezés, mert
az emberek mindent a tûzre
dobnak. A hatóságoknak erre
is figyelniük kell a jövõben! 

Lukács László 

- Itt születtem, majd 1973-ig
Sajókápolnán éltem. Ekkor há-
zasságom révén kerültem visz-
sza szülõhelyemre. Nem sok-

kal késõbb, miután ideérkez-
tem, szanálták a bányatelepet,
majd folyamatos rehabilitáció-
nak voltam szemtanúja. Az
egészségügyi központ és a
Penny Market helyén régi csa-
ládi házak álltak, amelyek ki-
váltása sokat javított a városké-
pen. A fõ utca tulajdonképpen
teljesen átalakult, így aki ma
Sajószentpéterre érkezik, egy
megújult városarculattal találja
szembe magát. Sokat járok a
városban, ezért elmondhatom,
hogy a helybeliek dicsérik a
változásokat. Különösen az el-
múlt három évben történt elõ-
relépés. Nem ártana azonban,
ha a fejlõdés megérintené azt a
réteget is, akik a városban sok
kárt okoznak. Az anyagiakat
igénylõ beruházások mellett
szükség lenne morális megúju-
lásra is, mert érthetetlen, hogy
mások munkáját pillanatok
alatt tönkreteszik olyan embe-
rek, akik nem az adófizetési
hajlandóságukról váltak is-
mertté. Túl nagy baj még
nincs, ezért jelentem ki határo-
zottan, hogy máshol el sem
tudnám képzelni az életem. 

Kovács  I.

Közélet, aktuális

11

Ne feledjük!
A hetvenes években még
csak egy-két helyen fordult
elõ hazánkban parlagfû,
ma már az egész országban
elterjedt. A súlyos allergiát
okozó növény irtása köte-
lezõ, s elmulasztása esetén
milliós bírságok is kiszab-
hatók. Minden esetben a
földhasználó, bérlõ, tulaj-
donos kötelessége a par-
lagfû elleni védekezést el-
végezni, méghozzá június
30-ig. Ez különbözõ formá-
ban történhet: akár gyom-
irtással, akár kaszálással, a
lényeg, hogy megakadá-
lyozzuk a parlagfû terjedé-
sét. A közterület-felügyelõk
rendszeresen járják a vá-
rost, s ahol azt tapasztalják,
hogy ez nem történt meg,
ott növényvédelmi helyszí-
ni bírságot szabhatnak ki,

melyet nem kell, hogy kü-
lön figyelmeztetés elõzzön
meg. Lakossági bejelentés
alapján is küldhetõ felszólí-
tás a kötelességüket elmu-
lasztóknak. Ha valaki elmu-
lasztja, az megbírságolható
vagy az önkormányzat
kényszerkaszálást végeztet-
het a területén. A bírság
összege nem alacsony: a
törvényben meghatá-
rozott maximális tari-
fa ötmillió forint,
melynek felsõ határát
egy kormányrendelet
belterületi ingatlan
esetén 750 ezer fo-
rintban maximálja, s
behajtását az APEH
végzi. A bírságon felül
természetesen ki kell
fizetni a kaszálás
munkadíját is. A bün-
tetést akkor is ki kell
fizetni, ha elvégeztük
az irtást, ám csak ak-

kor, amikor a parlagfû már
virágzik.
Sajnos a tapasztalatok azt
mutatják, hogy a par-
lagfûallergia teljesen nem
gyógyítható, és a rendsze-
resen szedett antiallergén
gyógyszereknek sok mel-
lékhatása van. Ezért a ke-
zelés mellett elengedhetet-
lenül szükséges az irtás is. 
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2009. JÚNIUS

- Milyen, emberi szerve-
zetre veszélyes betegségeket
terjesztenek a kullancsok?
Nálunk melyik betegség for-
dul elõ nagyobb számban?

- A kullancsok körülbelül
300 féle betegséget terjeszte-
nek, de ezeknek csak a töredé-
ke veszélyes az emberre. A leg-
gyakoribb betegség hazánkban
a fertõzött kullancsokban lévõ
baktériumok által okozott
Lyme-kór, amit konkrétan a
Borrelia nevû baktérium okoz.
A Lyme-kórra az a jellemzõ,
hogy elsõsorban a bõrön okoz
fertõzést, de megbetegítheti az
ember mozgásszerveit, ideg-
rendszerét és a szívét is. Gya-
koriságban ezt követi a vírusos
agyvelõ- és agyhártyagyulladás,
amely szerencsére az ember-
nél ritkábban fordul elõ. Ez a
betegség azonban súlyos lefo-
lyású is lehet, kórházi kezelést
igényel, és sajnos elõfordulnak
halálesetek is. Komoly ideg-
rendszeri szövõdmények ma-
radhatnak vissza a kezelés elle-
nére is.

- Leggyakrabban hol va-
gyunk kitéve a kullancscsí-
pés veszélyének?

- A kullancsok ma már sajnos
nemcsak az erdõkben és a me-
zõkön támadhatnak. A városi
parkokban és a kertekben sé-
tálva szinte ugyanannyira ki va-
gyunk téve a kullancscsípés ve-
szélyének, mintha kirándulni
mennénk. Az állatok a levelek
fonákján vagy a fûszálakon vá-
rakoznak, ahonnan ruháza-
tunkkal is könnyen lesodor-
hatjuk õket.

- Hogyan lehetünk elõvi-
gyázatosak?

- A kullancs terjesztette be-
tegségek ellen úgy védekezhe-
tünk a leghatékonyabban, ha
könnyen ellenõrizhetõ ruhá-
zatban megyünk ki az erdõbe,
mezõre, parkokba, és idõköz-
önként megvizsgáljuk, nincs-e

rajtuk kullancs. Érdemes a
zokni alá tûrni a nadrágszárat,
és betûrni az inget a nadrágba,
mert ez megnehezíti a kullancs
bõrön való megtapadását. Azo-
kat a bõrterületeket, amelye-
ket nem tudunk ruhával véde-
ni, például a nyak, a csukló, a
boka területeit, célszerû kul-
lancsriasztó spray-vel befújni.
Ezek a szerek 3-4 óra hosszáig
távol tartják a kullancsokat,
használatukat ilyen idõközön-

ként meg kell ismételni. Na-
gyon fontos a megelõzésben,
hogy minden kirándulás és er-
dei séta után kullancsvizitet
kell tartani, ugyanis a gyors fel-
fedezés könnyû eltávolítást
tesz lehetõvé. Ilyenkor át kell
vizsgálni a hajas fejbõrt, a test-
hajlatokat, a ruha alatti terüle-
teket, mert a kullancs legtöbb-
ször fénytõl védett testtájak fe-
lé mászik.   

- Megelõzhetõek-e a kul-
lancsok által terjesztett be-
tegségek, és miként?

- A kullancsok által terjesz-
tett vírusos agyvelõ-és agyhár-
tyagyulladás megelõzhetõ vé-
dõoltással. Ez egy három ol-
tásból álló oltássorozat. Az el-
sõ oltást egy hónapon belül
követi a második, majd egy
éven belül a harmadik emlé-
keztetõ oltás, amelynek hatása

három évig tart. Ezért az oltás-
sorozatot ideális esetben õsz-
szel célszerû elkezdeni, hogy a
következõ kullancsszezonra
minél erõsebb legyen a védett-
ség. Létezik egy gyorsított ol-
tási séma is: ilyenkor az elsõ
két oltás között 14 napnak kell
eltelnie. A második oltást kö-
vetõen kb. két hét múlva az ol-
tottak 90-95%-a védetté válik a
betegség ellen. Egy éven belül
ilyenkor is szükséges beadatni

a harmadik oltást. A védettség
fenntartásához 3 évente egy
emlékeztetõ oltás elegendõ. A
Lyme-kór ellen nem létezik vé-
dõoltás.

- Milyen tünetei vannak a
Lyme-kórnak?

- A betegség kezdeti stádiu-
mában a kullancscsípés he-
lyén egy-két héten belül vörös
bõrelváltozás jelenhet meg.
Ez a kiütés körkörösen terje-
dõ, kokárdaszerû bõrpír, ame-
lyet égõ, viszketõ érzés kísér-
het. Tudnunk kell azonban,
hogy a fertõzöttek mintegy fe-
lénél nem jelenik meg kiütés.
A kór lappangó állapotban
marad, és amennyiben nem
jelentkeznek egyéb jellemzõ
tünetek, csak késõbb vagy
egyáltalán nem kerül felisme-
résre. A továbbiakban influen-
zaszerû általános tünetek ala-
kulhatnak ki: jelentkezhet ál-
talános fáradtságérzet, éjsza-
kai izzadás, fokozatosan csök-
kenõ munkabírás, hirtelen fo-
gyás vagy hízás, láz és hõemel-
kedés. Ezeket a tüneteket kí-
sérhetik bõrgyógyászati, moz-
gásszervi, idegrendszeri, sze-
mészeti vagy belgyógyászati
tünetek is, amelyek a csípés
után akár évekkel is jelentkez-
hetnek. 

- Hogyan ismerhetõ fel a
Lyme-kór abban az esetben,
ha kiütés nem jelentkezett,
de a tünetek alapján felme-
rül a fertõzés gyanúja? 

- A Lyme-kór fertõzöttségre
azoknak az ellenanyagoknak a
kimutatása alapján lehet kö-
vetkeztetni, amelyeket szerve-
zetünk a baktérium ellen kezd
termelni. Az ellenanyag-vizs-
gálat leghamarabb a csípést
követõ hatodik hét után java-
solt. A vizsgálatot az ÁNTSZ la-
boratóriumában, valamint
infektológiai (fertõzõ) szak-
rendelésen is elvégzik. Poziti-
vitás esetén elhúzódó antibio-
tikus kezelésre van szükség a
kórokozó elpusztítása céljá-
ból. A típusos bõrkiütés meg-
jelenése esetén az antibiotiku-
mos kezelés azonnal megkez-
dõdhet.

Minden, amit a kullancsról tudni érdemes

Parányi támadó - súlyos következmények

Beköszöntött a nyár. A jó idõ megérkezésével azon-
ban annak nemcsak  kellemes velejáróival találkozha-
tunk, hanem a szezon nem kívánatos élõsködõivel, a
kullancsokkal is. A meleg, az esõzések kedveznek a ro-
var szaporodásának, így a kirándulók, természetjárók
mellett a városlakók is fokozottabban ki vannak téve a
kullancscsípés veszélyének. Tudjuk, hogy a kullancsok
által hordozott fertõzések veszélyesek az emberre. Sú-
lyos következményekkel, akár halállal is járhat egy fer-
tõzött kullancs csípése. Dr. Kacsándi Lászlót, a Gyógyí-
tó Megelõzõ Intézmény (GYÓMI) vezetõjét kértem meg,
tájékoztasson minket arról, mit érdemes tudni a kul-
lancscsípéssel kapcsolatban, mire kell odafigyelnie
mindenkinek, hogy megóvja egészségét.

Aktuális

Kacsándi doktor úr (a védekezés mellett) a lehetõ leg-
rövidebb idõn belüli eltávolítást tartja a legfontosabbnak
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Aktuális, mozaik

- Mivel többnyire tartunk
a kullancscsípés következ-
ményeitõl, mit javasol, ho-
gyan cselekedjünk abban az
esetben, ha kullancsot fede-
zünk fel magunkban?

- A kullancs idõben történõ
eltávolításával valamennyi kul-
lancs terjesztette betegség
eredményesen megelõzhetõ.
Minimalizálhatjuk a fertõzés
esélyét, ha a vérrel szívott, ki-
fejlett kullancs szakszerû eltá-
volítására alkalmas mûanyag
kanalat használunk, amely bár-
mely gyógyszertárban, vala-
mint benzinkutaknál beszerez-
hetõ. Ennek elõnye, hogy nem
nyomja össze a bõrbe fúródott
állatot, így az nem öklendezi
nyálát és hányadékát a vér-
áramba. A befúródott kullan-
csot tehát ne kenjük be sem-
mivel, csak mielõbb távolítsuk
el! Érdemes ilyen esetben a
csípés helyét hidrogén-per-
oxiddal lefertõtleníteni, így a
gyorsan eltávolított kullancs

általában nem okoz fertõzést.
Nem baj, ha az állat feje az el-
távolításkor leszakad és benn-
marad a bõrben, mivel ez egy-
két hét alatt idegen testként
magától is kilökõdik. A kul-
lancscsípés helyén az elsõ két-
három napon jelentkezõ, kö-
rülbelül egy centiméter átmé-
rõjû bõrpír nem Lyme-kór, ha-
nem általában a kullancs nyála
által okozott allergiás reakció,
illetve, ha láz kíséri, akkor or-
bánc, vagy a kötõszövet fertõ-
zõ gyulladása. Az allergiás re-
akció 2-3 nap alatt magától el-
múlik, az orbáncot és a kötõ-
szövet gyulladását pedig anti-
biotikummal kell kezelni. A
kullancscsípés helyét legalább
két hónapig tanácsos figyelem-
mel kísérni.

- Köszönöm a tájékozta-
tást. Bízom abban, hogy
ezek az információk hasz-
nosak lesznek minden ked-
ves olvasó számára!

Vesterné Orbán Szilvia

A Hunyadi Mátyás Tagiskola
egyik diákja, Kurusta Zsolt har-
madszor vett részt a Zrínyi Ilo-
na matematikaverseny orszá-
gos döntõjén. Utánajártunk,
hogyan jutott el idáig. Talán
azok a számkártyák a felelõsek,
amelyeket az anyukája vett ne-
ki kiskorában. Az iskolában
Zsóka néni (Vass Lajosné) fe-
dezte fel a tehetségét. 2005
novemberében néhány osz-
tálytársával kezdett ismerkedni
az olyan típusú feladatokkal,
amelyek nem az iskolai tan-
anyagot tartalmazták, hanem
nehéz, gondolkodtató, logikai
feladatok voltak. Negyedikben
32 órás elõkészítõt nyert a Föl-
des Ferenc Gimnáziumba, így
ötödiktõl már három helyen
csöpögtették fejébe a matema-
tikát. Segítségére volt felsõs ta-
nár nénije, Király Zsoltné és a
csúcsszakkör- vezetõ, Kozma
László tanár bácsi is.

2009-ben Kecskeméten ren-
dezték meg az országos ver-
seny döntõjét. A 3 napos ren-
dezvény egy elõadással kezdõ-
dött a Katona József Színház-
ban, majd este a Planetárium-

ban lehetett gyönyörködni a
csillagokban. A 2. napon került
sor a versenyre, melyet közös
feladatmegoldás követett. Dél-
után kiszellõztették a fejüket
az Arborétumban, a Csodák
Palotájában pedig fizikai fel-
adatok kápráztatták el õket.
Este közös programok voltak:
logikai játékok, origami, tár-
sasjátékok. Mivel idén volt a
verseny 20 éves, a szervezõk
hatalmas tortával kedvesked-
tek a vendégeknek egy ünnep-
ség keretében.

A 3. napon végre eredményt
hirdettek. Zsolt a középme-
zõnyben végzett, de megfo-
gadta, hogy jövõre még több
munkával még elõbbre jut. Al-
sós tanító nénije, Vass Lajosné
így emlékszik rá: „Szorgalmas,
tehetséges tanítvány, öröm volt
vele foglalkozni. Éles eszéhez
akarat, kitartás párosult, közös
munkánk során közel kerül-
tünk egymáshoz. A mai napig
figyelemmel kísérem útját, és
ha biztatásra van szüksége,
mindig bizalommal keres
meg.”

Kiss Csabáné

NNeekkeemm  ZZrríínnyyiirrõõll  aa  mmaatteemmaattiikkaa  jjuutt  eesszzeemmbbee

A kullancs, bár apró méretû, mégis komoly veszélyforrás
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2002-ben kezdõdött az a sporttalálkozó, amelynek során több

sportágban is összemérik tudásukat testvérvárosaink fiataljai.

Idén a lengyelországi Kobiór adott helyet a rendezvénynek 2009.

május 22. és 24. között. 40-40 gyermek vett részt a következõ

sportágakban Sajószentpéterrõl, Dobsináról, Sternberkbõl és a

rendezõ Kobior részérõl: atlétika, labdarúgás, leány röplabda, fiú

kosárlabda, sakk, asztalitenisz, falmászás. A sporttalálkozó a lát-

ványos megnyitó ünnepséget követõen a falmászással és a sakk-

versennyel indult, másnap pedig a többi sportággal folytatódott.

A sportversenyek mellett egyéb programok is vártak a résztve-

võkre. A gyerekek megtekintettek egy nagyon szép kastélyt a

Kobiór melletti Pszczyna városában, majd már útban hazafelé a

híres-hírhedt auschwitzi tábort is szemügyre vették. A háromna-

pos rendezvény végeztével sport-, kulturális és történelmi élmé-

nyekkel, tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza a fiatalok.

Jövõre a szlovákiai Dobsina lesz a sporttalálkozó házigazdája.  

Sólyom Sándor 
A sakkozók (Homonnai Flóra, Kovács Apollon, Gál

Marcell) most is hozták megszokott formájukat: nyertek 
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Évek óta hagyomány, hogy a
sajószentpéteri óvodák sportna-
pot rendeznek. Ebben az évben
az MSK-val közösen úgy döntöt-
tünk, hogy szélesebb keretek
között kerüljön megrendezésre
a sportnap, bevonva más telepü-
lések óvodásait is. Az elgondo-
lást tettek követték, és május 27-
én 5 sajószentpéteri óvoda mel-
lett kazincbarcikai, berentei,
edelényi és borsodsziráki gyere-
kek részvételével zajlott le az
„Aprónépek olimpiája” az MSK
labdarúgó pályáján. 

A barátság, a közös öröm je-
gyében fanfárhang nyitotta meg
az ovisok olimpiáját. Dr. Faragó

Péter polgármester úr köszön-
tötte a megjelent óvodásokat,
majd több mint 200 galambröp-
te hirdette a nagyszerû esemény
kezdetét. A Sajószentpéteri Ga-
lambászok Egyesülete egy kis
meglepetést szerzett ezzel ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.
A Móra Ferenc Utcai Tagóvoda
gyermekeinek zászlós tánca te-
remtett ünnepi hangulatot,
majd a közös bemelegítés követ-
kezett. A versenyek helyszínére
120 kis óvodás indult el fegyel-
mezetten, kísérõ pedagógusaik-

kal együtt. A szülõk, nagyszülõk,
testvérek együttérzõ tekintete a
pálya mellõl és a lelátókról kí-

sérte õket. Összesen 8 helyszí-
nen próbálhatták ki ügyességü-
ket a kicsik. Volt futás, ugrás, do-
bás, kúszás, csúszás, mászás,
egyensúlyozás és - ami a legele-
mibb mozgástere egy kis óvo-
dásnak - játék. Szabad és öröm-
teli légkörben zajlott a rendez-
vény, még a gyülekezõ viharfel-
hõk is "odébbálltak," látva a gye-
rekek vidámságát.

Az eredményhirdetéskor de-
rült ki, hogy mind a 120 gyer-
mek gyõztesként került ki a
megmérettetésbõl, hiszen mind-
annyian teljesítették a próbákat.
Ez a legfontosabb! A sikerél-
mény hozzásegíti majd õket ah-

hoz, hogy iskolásként már az
igazi versenyt is örömmel vállal-
ják a siker elérése érdekében.

A felnõtt társadalom elismeré-
sét dr. Márton Kinga, városunk
jegyzõje tolmácsolta a kicsik fe-
lé. Ünnepélyes eredményhirde-
tés zárta a napi programot. A
legnagyobb sikert az ajándékba
kapott labdák, édességek, vala-
mint a személyes kis ajándékok
aratták, amelyeket Székelyné
Drahos Mária óvodavezetõ és
Sólyom Sándor, az MSK igazga-
tója adott át az apróságoknak. 

Bagyinszki Jánosné

OVIS OLIMPIA 2009

Sport

Az egész délelõttre a felhõtlen öröm volt jellemzõ

Testvérvárosi ifjúsági sporttalálkozó

Az oklevél bizonyítja az eredményes részvételt
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Vízszintes:
1. Jósika Miklós regényének címe. 5. Egyszerû gép-

fajta. 7. Talál. 8. Lada személyautó fajtája. 10. Enélkül
nincs ház. 12. Volt sakkvilágbajnok (Mihail). 13. Nõi
név. 15. Nem felé. 17. Község Fejér megyében. 19.
Ritka férfinév. 21. John Lennon felesége volt (Yoko).
22. Névelõ. 23. Budapesti sportegyesület.

Függõleges:
1. USA-tagállam. 2. Kereskedelem vagy föld van

ilyen. 3. Férfinév. 4. Az indium vegyjele. 5. Nõi név. 6.
Gomba van ilyen. 9. Részeg más szóval. 11. Olasz
folyó. 14. A rádium vegyjele. 16. Hõemelkedés. 18.
Idegen nõi név. 20. Kambodzsa és a Vatikán
nemzetközi autójele. 

Készítette: Sólyom Sándor

Ha a szívecskékkel jelölt négyzetekbe került
betûket helyes sorrendbe rakja, akkor egy híres ma-
gyar költõ nevét kapja, aki idén lenne 100 éves. Ezt a
nevet kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére
2009. július 16-áig. A helyes beküldõk között egy
5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó
Televízió Kht. 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út
193. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikroni-
ka@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes
megfejtése: Kálvin. Köszönjük Olvasóinknak a rend-
kívüli aktivitást. A június 12-én megtartott sorsoláson
Nagy Antalnénak kedvezett a szerencse. Gratulálunk!
A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

II. évf. 7. szám

Kiadó: Sajó Televízió Közhasznú Társaság; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás

Fõszerkesztõ: Vesterné Orbán Szilvia; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Gólya Zoltán; Tördelés: Német Sándor

Szerkesztõség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 193.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Német Nyomda Kft.

Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17. Telefon: 30/943-4210 Fax: 46/347-086
E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu

Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megje-

lenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írá-

sos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem

küldünk vissza.
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KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY
Mozaik

F E L H Í V Á S
A sajószentpéteri Mûvelõdési és Sportközpont 

2009. június 27-én 
(szombaton) 10 órai kezdettel megrendezi a

VVII..  NNeemmzzeettkköözzii  SSaajjóósszzeennttppéétteerrii
BBoorrvveerrsseennyytt

fehér, vörös szõlõbor és gyümölcsbor kategóriákban.

A versenyre csak saját készítésû borral lehet nevezni.

A fehérborokat zöld hosszú nyakú 0,75 l-es
rajnai palackban, 

a vörösborokat zöld rövid nyakú 0,75 l-es bordói
palackban kell leadni fajtánként 2 üveggel június 21-

én az MSK-ban 8 és 18 óra között. 
A borokat 5 tagú zsûri értékeli, és kategóriánként,

minõségük szerint nagyarany-, arany-, ezüst- és
bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza.

A zsûri elnöke: 

dr. Farkas Attila

Eredményhirdetés (szakmai tanácsadással) 
június 27-én 20 órai kezdettel lesz a helyszínen.

Érdeklõdni lehet: 

Mûvelõdési 
és

Sportközpont, 

Sajószentpéter,

Sport út 32.  

Telefon:

48/521-053. 
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