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Színpompás kavalkád a város szívében
Folklórfesztiválon jártunk
Immár tizennegyedik
alkalommal került megrendezésre Észak-Borsod legrangosabb népmûvészeti fesztiválja, a
Sajó-völgyi Nemzetközi
Folklórfesztivál.
A népmûvészet öt napon át
tartó nagyszabású ünnepségét,
amely felöleli a folklór minden
ágát a néptánctól kezdve a
népzenén keresztül a kézmûvességig, Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere
nyitotta meg augusztus 5-én
Kazincbarcikán. A nyitó gálaesten öt nemzet népmûvészetének képviseletében valamennyi táncegyüttes bemutatkozott, akik a következõ napokban a térség több településén szórakoztatták a népi kultúra iránt érdeklõdõket. Mind
a hazai, mind a külföldi néptánccsoportok látványos zenés-táncos felvonulásokkal,

Nem kevésbé izgalmas a
török népvislet
nemzeti estekkel és táncházakkal tarkították az ünnepi programsorozatot.
Sajószentpéteren a Korona
étterem elõtti parkolóban lengyel és török vendégcsoportok
kápráztatták el a nézõközönséget a fesztivál második napján.
A rendezvény helyszínére elõször a lengyel Swidnicából idelátogató táncegyüttes érkezett
zenés-táncos menetben a BÉV-

teleprõl a Bethlen Gábor utcán végigvonulva, akiket izgatottan várt már a sok-sok érdeklõdõ. Fogadásuk és bemutatásuk után az együttes tolmácsa lengyelül is köszöntötte a
35 éve mûködõ, már több országban is ismertté vált tánccsoportot. Ezt követõen a lányok gyönyörû népviseletben,
színes virágkoszorúval a fejükön sziléziai és gorál (hegylakó) táncokat mutattak be, a
szintén különleges népviseletet viselõ fiúk oldalán. Sokszor
a reneszánsz udvarok hangulatát idézte a táncforma és a magyar folklór hagyományaitól eltérõ hangszer-összeállítással
megszólaltatott dallam. Különösen hangsúlyozta a tánc ritmusát a dob és a csörgõdob folyamatos lüktetése, melyek
mellett idõnként tangóharmonika hangját hallhattuk, valamint klarinét, hegedû és nagybõgõ játéka is meg-megszólalt.
A látványosságot fokozó változatos térformák - mellyel gyakran betöltötték szinte a teljes
parkolót - folyamatosan érzékeltették ennek a néptáncnak
a sajátosságait. Lubomir Szmid,
az együttes vezetõje és egyben
fõ koreográfusa elárulta, hogy
ezekkel a táncokkal elsõsorban helyi szokásaikat igyekeznek kifejezésre juttatni.
Nem volt kevésbé gyönyörködtetõ a lengyel tánccsoportot követõ török táncegyüttes
fellépése sem. Az öt éve alakult, tanárokból és diákokból
álló amatõr tánccsoport lányai
és asszonyai pompázatos népviseletben tündököltek.
Elbûvölõ táncaikkal a dolgos
falusi hétköznapokat mutatták
be, valamint a lányok esküvõ
elõtti búcsúzását jelenítették
meg. Ez a formáció Bursa városából érkezett, amely Isztambultól 225 km-re délre található. A csoportot Kubilay
Karahan néptáncszervezõ és
kulturális menedzser kísérte
el, aki 1994 óta 95 alkalommal
szervezett török tánccsoportot
különféle magyarországi ren-

dezvényekre. Megfordultak
ezen kívül több alkalommal
Európa más országaiban is, így
Belgiumban, Szlovákiában és
Romániában. A mostanihoz
hasonlóan ott is balkáni dallamokkal és vérpezsdítõ néptánccal örvendeztették meg az
érdeklõdõ közönséget. A sípokkal és dobokkal kísért, valamint a baglama nevû török
hangszer által is megszólalta-

Sajó-völgyi Nemzetközi Folklórfesztivál helyi programja.
Az esemény zárásaként Varga Pál, a Lévay József Városi
Könyvtár vezetõje köszönte
meg a fellépõknek a színes
produkciót.
Úgy gondolom, hogy bárki,
aki ellátogatott az ünnepségre,
maradandó élménnyel gazdagodhatott. Reméljük, hogy az
elkövetkezendõ években váro-

Szinte a szivárvány minden színét megcsodálhattuk
a lengyel hölgyeken
tott ritmusos zene hallatán a
jókedvet, vidámságot sugárzó
táncosok invitálására többen
vállalkoztak arra, hogy a mûsor végén táncra perdüljenek.
Így egy vidám hangulatú, össznépi körtánccal fejezõdött be a
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sunk továbbra is a fesztivál
egyik állomása marad, hiszen a
rendezvény színpompás forgataga üdítõ kikapcsolódást jelent a dolgos hétköznapokban.
Vesterné Orbán Szilvia
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Megkérdeztük a polgármestert is
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel
hogy ezt nem szabad túlzásba
vinni, hiszen ennek következtében egy alapvetõen jó szándékú kezdeményezés is megbukhat. Éppen ezért néhány napja
arra kértem a munkatársaimat,
hogy augusztus 20-án mellõzzük a tûzijátékot, hiszen május
1-jén, illetve júniusban, a városnapok eseménysorozatán is
volt ilyen mûsorelem, arról
nem is beszélve, hogy a modern televíziós technikának köszönhetõen a budapesti tûzijáték is olyan élményt nyújt,
mintha a helyszínen élõben követnénk. Összegezve tehát: a
mértéktelen rendezvényeket
nem, a mértéktartókat a jövõben is támogatni fogom.
- Örülök, hogy polgármester
úr a virágosítást is szóba hozta,
hiszen éppen ezzel kapcsolatosan fogalmazták meg néhányan, hogy másfajta, fontosabb
beruházásokra kellene a városvezetésnek koncentrálnia.
- Amint azt korábban is
hangsúlyoztam, fontosak azok
az intézkedések, amelyek az itt
élõk hangulatát, kedélyállapotát javítják, de természetesen
egy ekkora város életében nem
ezek a meghatározó cselekvési
irányok. Ami kiemelten fontos,
az nem más, minthogy miként
lehet a várost fejlõdõ pályára
állítani. Meggyõzõdésem, hogy
ennek egyetlen járható útja
van: beruházások, fejlesztések.
És ha már a beruházásoknál járunk, akkor azt javaslom, vegyük sorra azokat a jelentõs
fejlesztéseket, amelyek a város
életét az elkövetkezendõ idõszakban alapvetõen befolyásolni fogják. A már korábban
megvalósult fejlesztések között találunk járda- és útfelújításokat, itt találjuk a közvilágítás korszerûsítését, szennyvízcsatorna-beruházást (2007ben sikerült befejezni ezt a folyamatot), valamint az új buszvárók is ebbe a kategóriába tartoznak. Az igazán nagy beruházások azonban még elõttünk állnak. Ezek olyan nagyságrendûek, amelyek példa

Nemrégiben ért véget lapunk hasábjain az a sorozat,
amelyben hónapról hónapra a képviselõ-testület tagjai
mondták el véleményüket a grémium munkájáról, valamint arra is lehetõségük nyílt, hogy a várossal összefüggõ, hosszabb távú elképzeléseiket vázolják. Természetesen a történet úgy kerek, ha e sorozat zárásaként a település polgármestere is szót kap a Szentpéteri Krónikában.

„A beruházások végeztével
egy modern,
európai kisváros képe
rajzolódik ki” - mondja
dr. Faragó Péter
- Elsõként arra gondoltam,
hogy polgármester úr is arra a
négy kérdésre válaszoljon,
amelyeket korábban a képviselõknek is feltettünk, idõközben
azonban annyi változás történt
városunkban, hogy beszéljünk
inkább az aktualitásokról!
- Semmi akadálya, de mielõtt
még valóban az aktualitásokról
beszélnénk, egy rövid gondolatot engedjen meg nekem a
képviselõ-testület munkájával
kapcsolatban, miután errõl az
egyéni és a listás képviselõk is
nyilatkoztak. A korábbi idõszakokban, de különösen
2002 és 2006 között, olyan
„különleges” testületi munka
folyt Sajószentpéteren, amely
a város határain túlra is hírét
vitte a településnek, sajnos
nem a város jó hírnevét szolgálva. Azt gondolom, hogy ez a
mentalitás 2006 óta alapvetõen megváltozott, egyszerûen
azért, mert szerintem a polgármesternek nem az a dolga,
hogy a képviselõi hozzászólásokat minõsítse, hanem az,
hogy az üléseket korrekt mó-

don vezesse. Mindez a tévéfelvételekbõl is kitûnik, hiszen
akik figyelemmel kísérik az
üléseket, láthatják, hogy csak
akkor reagálok egy-egy képviselõi hozzászólásra, felvetésre,
ha az valóban szükséges.
- Körkérdés rovatunkban többen is hangot adtak annak a véleményüknek, miszerint túlzásnak tartják az elmúlt idõszak
ünnepi alkalmait. Például az
idei május 1-jét, a városnapokat,
sõt, itt van a kertek alatt az augusztus 20-ai ünnepségsorozat
is. Ön hogyan vélekedik errõl?
- Úgy vélem, hogy a város külsõ megjelenése is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen egyesek ezt is negatívan, mások pedig pozitívan értékelik. Gondolok itt a virágosításra, illetve a
decemberi díszkivilágításra.
Kezdjük ez utóbbival! Most is
az a meggyõzõdésem, hogy a
minket körülvevõ környezet
alapvetõen meghatározza az
emberek hangulatát, így amikor decemberben a szeretet
ünnepére készülünk, akkor ezt
külsõségekben is méltó módon
kell kezelnünk. Hasonló a helyzet a virágosítással is. Nem hiszem, hogy különösebben magyaráznom kellene, mennyivel
jobb közérzetet biztosít egy
gondozott, rendezett, virágokkal díszített város, mint egy elhanyagolt, „gazdátlan” település. Mindezt azért mondtam el
elöljáróban, mert szorosan idetartozik, hogy a városnak vannak olyan ünnepnapjai is, amelyeken az itt élõk szórakoznak,
jól érzik magukat. Igaz, ez csak
abban az esetben teljesülhet,
ha ehhez a megfelelõ alapot a
képviselõ-testület színvonalas
rendezvényekkel megteremti.
Azzal én magam is egyetértek,
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nélküliek a város eddigi történetében. Kezdjük a beltéri
utakkal, miután itt már a támogatási szerzõdést is megkötöttük! Összességében egy 90
millió Ft-os beruházásról
van szó, amelybõl 77 millió
Ft az állami támogatás öszszege. Konkrétan: ez az Árpád, a Petõfi és a Lévay út
teljes rekonstrukcióját jelenti. Ha már utakat említettem, hadd ismertessem a legfrissebb pályázati eredményeinket is, amelyek jóvoltából a
Tárna, a Bányász, a Bükkalja és
a Péch Antal utak felújítására is
sor kerül. Egy másik nyertes
pályázat pedig a Zrínyi, a Somogyi Béla és a Semmelweis út megújulását teszi lehetõvé. Természetesen Dusnokról, illetve az ott élõkrõl sem
feledkeztünk el, így régi adósságot törlesztünk a Király úti
járda felújításával, amit ugyancsak egy nyertes pályázat tesz
lehetõvé. Azt mondhatom tehát, hogy 2010 végére a
sajószentpéteri utak és járdák
döntõ többsége olyan állapotba kerül, ami a XXI. században
elvárható. A következõ jelentõs fejlesztés a Kossuth Lajos
Iskola teljes felújítása,
amelynek a bekerülési költsége mintegy 372 millió Ft,
amibõl 230 millió Ft a vissza
nem térítendõ támogatás.
Folytatva a nyertes pályázatok
sorát: a Területi Szociális Központ (TSZK) végleges elhelyezésére, valamint egy új bölcsõde kialakítására is sor kerül.
Nem véletlen, hogy ezt a két
pályázatot együtt említem, hiszen mindkét intézményegység a volt 6. Számú Általános
Iskola épületében nyer elhelyezést. A városban mindenki
tudja, hogy hosszú évek óta kihasználatlanul, üresen áll ez az
épület, amely az átgondolt tervezési folyamatoknak köszönhetõen kettõs funkciót lát
majd el a jövõben. És itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen több esetben kritikaként
kaptam, hogy számomra a
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díszkivilágítás és a virágosítás
volt a két legfontosabb tennivaló! Szó sincs róla! Bátran
mondhatom, hogy 2006-ban,
már a beiktatásomat követõ napokban elindítottam azokat a
tervezési folyamatokat, amelyek alapvetõ feltételei voltak

A végére hagytam a legnagyobb pályázatunkat, a
városrehabilitációt. E beruházás keretében teljesen megújul a polgármesteri hivatal,
s a mostani többpólusú elhelyezést egy kétpólusú váltja fel,
amelynek az egyik eleme az ön-

legetett kötvényrõl is, miután
az emberek egy része még ma
sem érti, miért volt szükség a
kötvény kibocsátására. Minden
nyertes pályázatnak van egy teljes bekerülési költsége, illetve
egy olyan tétele, amelyet az állami költségvetéstõl vissza nem
térítendõ
támogatásként
kap(ott) a város. A kettõ különbsége az önrész, amit a képviselõ-testületnek valamilyen
forrásból biztosítania kell. A
már megvalósult és az elõttünk álló beruházások összértéke nagyságrendileg 2,6
Mrd Ft, azaz kettõmilliárdhatszázmillió, amelybõl a támogatások összege 1.716
Mrd Ft, azaz egymilliárd-hétszáztizenhatmillió, de mintegy 900 millió Ft-ot a városnak ehhez önrészként hozzá
kell tennie. És itt jön a kötvény
szerepe, hiszen ilyen mértékû
forrást, saját erõbõl, az elkövetkezendõ 15-20 évben nem tudtunk volna biztosítani, arra pedig egyszerûen nincs idõnk,
hogy kivárjuk, amíg esetleg
több évtized leforgása alatt
összegyûlik az önrész, mert az
Európai Unió most ad pénzbeli támogatást a 2004-ben csatlakozott országok felzárkóztatásához. Egy egyszerû hasonlattal élve azt mondhatom, hogy
amennyiben most nem léptünk volna az EU-s pályázatok
ügyében, akkor úgy jártunk
volna, mint az az utas, aki késve érkezik a pályaudvarra, és
emiatt lemarad a vonatról.
- Polgármester úr többször is
kijelentette, hogy az MSK-ra is
ráférne egy alaposabb felújítás.
Várható-e, hogy belátható idõn
belül a mûvelõdési központ
felújítása is megvalósul?
- Talán a Krónika olvasói emlékeznek még rá, hogy tavaly
augusztusban itt járt az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára, Arató Gergely. Bár õ
a Kossuth Lajos Iskola tanévnyitójára érkezett városunkba,
azért kihasználtam az alkalmat,
és az MSK-t is megmutattam neki, hiszen mégiscsak más, ha a
saját szemével gyõzõdik meg
azokról az állapotokról, amelyek a kultúra elsõ számú
sajószentpéteri bázisát jellemzik. Ennek az lett az eredménye, hogy amikor Hiller miniszter úrral leültem tárgyalni, arra
hivatkoztam, hogy Arató állam-

Két funkciót lát majd el
a volt 6. Sz. Általános Iskola épülete
az idõközben benyújtott hazai
és uniós pályázatoknak. Magyarán: amikor a téli idõszakban a
díszkivilágítás, illetve tavasszal
a virágok megjelentek a város
utcáin, a tervezõk már gõzerõvel dolgoztak azon, hogy a
mostani sikeres pályázataink
feltételeit megteremtsük. Enynyit dióhéjban a fontossági sorrendrõl. Visszatérve a konkrét
pályázathoz: a TSZK áthelyezése 173 millió Ft-ba, míg a
bölcsõde kialakítása 101
millió Ft-ba kerül, így összesen 274 milliót költünk a
volt 6. Számú Általános Iskolára, mely összegbõl a támogatás mintegy 246 millió Ftot tesz ki. A soron következõ
beruházás az egyik legfontosabb a település életében,
hiszen a GYÓMI épületérõl
van szó. A nyertes pályázat
összköltsége: 347 millió Ft
(ebbõl 282 millió Ft a támogatás), melybõl nemhogy felújítjuk, hanem egy vadonatúj
szárnnyal ki is egészítjük a
GYÓMI-t, ahová a gyermekorvosi rendelõk és a védõnõi
szolgálat költözik majd. Új
szakrendelésekkel (fül-orr-gégészet, urológia) bõvül a
GYÓMI szolgáltatási köre, ami
a sajószentpéteriek számára azt
jelenti, hogy még kevesebb
esetben kell majd egy-egy vizsgálat miatt Miskolcra utazniuk.

kormányzat tulajdonában lévõ
Bútorbolt, a másik eleme pedig a jelenlegi hivatali épület
lesz. Ugyancsak a városrehabiitációs pályázat része a volt
Kossuth mozi épületébõl kialakítandó Rendezvények
háza, ahol többek között egy
elegáns, a mai kor követelményeinek minden tekintetben
megfelelõ házasságkötõ terem is elhelyezést nyer. Szintén idetartozik a Lévay-ház és
tájház felújítása, valamint a
református nagytemplom
külsõ megújulása, továbbá a
Kálvin tér elsõ szakaszának
felújítása is. A Kálvin tér esetében azért beszélhetünk csupán
az elsõ szakaszról, mert a második szakasz kivitelezését csak
akkor lehet majd elindítani, ha
megépül a 26-os fõút elkerülõ
szakasza, s így megszûnik a jelenlegi átmenõ forgalom a 27es fõút irányába. (Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az
elkerülõ szakasz kivitelezése is
elérhetõ közelségbe került,
mert már zajlik az a kisajátítási
folyamat, amely alapfeltétele a
beruházás elindításának.) A
városrehabilitáció teljes bekerülési költsége mintegy
830 millió Ft, amibõl 632
millió Ft-ot kaptunk vissza
nem térítendõ támogatásként. Itt kell szólnom néhány
mondatban az oly' sokszor em4

titkár úr kívül-belül látta az
MSK-t, és õ is úgy ítéli meg,
hogy bizony erre az épületre is
ráférne egy nagyobb volumenû
felújítás. Nem szaporítom a
szót, a tárgyalás végén úgy álltam fel az asztaltól, hogy a
miniszter úrtól mintegy 120
millió Ft-os forrás biztosítására kaptam ígéretet, amelybõl 50 millió Ft-ra már meg
is kötöttük a támogatási
szerzõdést. Ennek következtében elindult az a tervezési
folyamat, amely a Mûvelõdési és Sport Központ teljes
megújulását készíti elõ.
- Maradjunk még egy kicsit a
beruházásoknál, hiszen a város
központi részén (a Péteri patika
mögött) most is azt látjuk, hogy
emberek és gépek dolgoznak.
Mi történik jelenleg ott?
- A Péteri patika mögötti ingatlanok kérdése már korábban is szóbeszéd tárgya volt,
mivel egyesek úgy vélték, hogy
az önkormányzat, sõt, volt
olyan eszement, rosszindulatú
híresztelés, amely szerint a
polgármester állt az ingatlanfelvásárlások mögött. Én akkor
is mondtam, most is mondom:
amikor én magam is tudomást
szereztem arról, hogy ott elindult egy felvásárlási hullám,
meglepõdtem, mivel nem tudtam, hogy ki az a felvásárló, aki
az ingatlanok piaci értékénél is
jóval többet kínál a tulajdonosoknak. Annyit sikerült kideríteni, hogy vevõként egy budapesti cég neve szerepel a szerzõdéseken. Miután ez még
mindig nem mondott semmit,
külsõ szakértõket vontunk be
annak érdekében, hogy megtudjuk, ki is a budapesti cég
valódi megbízója. Nos, a szakértõk rövid idõ elteltével kiderítették, hogy a Lidl áruházlánc
áll a felvásárlások mögött, a cél
pedig nem más, mint egy új
áruház felépítése a szóban forgó területen. Amikor ez számomra világossá vált, azonnal
azt javasoltam a képviselõtestületnek, hogy arra a területre rendeljen el változtatási tilalmat. Miért volt erre
szükség? Aki ismeri a Lidl áruházakat, az tudja, hogy bár
rendkívül kedvezõ áron, jó minõségû termékeket forgalmaznak, de az üzletek külsõ megjelenésükben nem alkalmasak
arra, hogy a városközpont ké-
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pét meghatározzák. A képviselõ-testület partner volt a
változtatási tilalom elrendelésében, sõt, egy új rendezési terv is született, amely
nem teszi lehetõvé, hogy ott,
ebben a formában egy új
áruház épüljön. Amikor ezt
követõen már a Lidl vezetõi is
megkerestek engem, én nekik
is elmondtam, hogy sem nekem, sem a képviselõ-testületnek nincs kifogása az ellen,
hogy Sajószentpéteren Lidl
áruház épüljön. Amennyiben
azonban ragaszkodnak ahhoz a
területhez, ahol az ingatlanokat korábban felvásárolták, akkor egy, a városképbe harmonikusan illeszkedõ, XXI. századi
épület látványtervét készíttessék el, s ha az megnyeri a képviselõk tetszését, akkor beszélhetünk arról, hogy a testület
megtárgyalja a rendezési terv
azon területre vonatkozó módosítását. Egyébként jelenleg
ott tart a dolog, hogy bontási
engedélyt kértek az ott található lakóházakra, amit természetesen meg is kaptak, a látványtervbõl pedig rövid idõn belül
engedélyes terv lesz.
- Ebben a hónapban egy új
intézményt avat a város, hiszen
megkezdi mûködését a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Milyen elgondolás vezetett ehhez a döntéshez, hogy miközben más településeken sorra bezárják, illetve összevonják az intézményeket, addig Sajószentpéteren egy
vadonatúj intézményt alapít a
képviselõ-testület?
- Sajnos a városban sok olyan
gyermek él, tanul, akinek valamilyen pszichés, logopédiai
vagy más jellegû problémája
van. Ha ezek a gyerekek nem
kapnak megfelelõ szakmai segítséget most, akkor felnõttként hatványozottan jelentkeznek majd náluk ezek a gondok.
A gyermekeinkrõl, a gyermekeink jövõjérõl van tehát szó, így
sem számomra, sem a képviselõ-testület számára nem volt
kérdéses, hogy biztosítunk-e
anyagi forrást a pedagógiai
szakszolgálat létrehozásához.
- A végére maradt talán a legfontosabb kérdés, hiszen gyakran számon kérik a képviselõtestületen, sõt, személy szerint
Önön is, hogy miért nem teremt új munkahelyeket a város.

II. évf. 9. szám
Úgy tudom, végre ezen a területen is kézzelfogható eredmények vannak.
- Valóban, ez egy visszatérõ
probléma, azt is mondhatnám,
hogy a város legnagyobb gondja a munkanélküliség. Munkahelyeket teremteni 2009-ben,
Magyarországon, szûkebb értelemben itt, Sajószentpéteren
alapvetõen a vállalkozók tudnak. Létezik persze olyan része
is a munkahelyteremtésnek,
amikor kifejezetten az önkor-

gyár területén - barna mezõs beruházás keretében - ipari parkot
hozzon létre. Ebben az esetben
még nem született konkrét
döntés, de ígérem, mindent
megteszek annak érdekében,
hogy az egykor szebb napokat
megélt gyárterület a késõbbiekben ipari parkként funkcionálhasson. Az pedig egyértelmûen
látszik, hogy az összes korábban felsorolt beruházás lezárultával Sajószentpéter egy
olyan modern, élhetõ, inf-

Elképzelni sem egyszerû, hogy miként alakul majd át
az egykori Kossuth mozi épülete
mányzat van abban a helyzetben, hogy lépjen ez ügyben. Ennek a lépésnek az eredménye
az, hogy ma 240 közmunkás
dolgozik a városban, s talán
nem túlzás, ha azt állítom, közmegelégedésre. Amire azonban
az emberek általában munkahelyteremtés apropóján gondolnak (gyárak, üzemek, szolgáltató egységek), azt sem az
önkormányzat, sem a polgármester nem tudja létrehozni.
Mi az, amit a polgármester tenni tud? Nos, azt tudja tenni,
hogyha egy vállalkozó megkeresi egy életképes, jó elképzeléssel, akkor azt felsõbb szinteken is támogatja, azaz lobbizik a megvalósulásért. Ez történt azzal a budapesti céggel is,
amely pályázati forrást nyert arra, hogy az egykori SÜMSEpályán egy intermédia termékeket gyártó üzemet építsen.
Hosszú idõ óta ez lesz az elsõ
olyan beruházás, amely valóban
új munkahelyeket hoz létre
Sajószentpéteren. Egy másik
cég (a volt üveggyári terület jelenlegi tulajdonosa) ugyancsak
pályázatot nyújtott be, méghozzá azért, hogy az egykori üveg-

rastrukturálisan kiépített kisvárossá válik, ahová a befektetõk is szívesebben hozzák majd
vállalkozásaikat, sõt, azt sem
tartom elképzelhetetlennek,
hogy akik korábban elmentek
Sajószentpéterrõl, azok ismét
visszatérnek ide.
- Utolsó kérdésként egy rövid,
személyes kérdés: Polgármester
Úr, elégedett ember Ön?
- Ez valóban rövid kérdés, én
azonban ilyen röviden nem tudok válaszolni, mert az út
hosszú volt, ami eddig vezetett.
1994-ben lettem országgyûlési képviselõ, majd 2002-ben
képviselõ-testületi tag. Korábban országgyûlési képviselõként, majd testületi tagként
még közelebbrõl láttam, hogy
a város nem fejlõdik akkor,
amikor a környezetünkben lévõ települések egyre jobb helyzetbe kerülnek. Egy települést,
egy várost elsõsorban a polgármester képvisel, a polgármester tevékenysége határozza
meg a város fejlõdését, ebben
tud segíteni az országgyûlési
képviselõ, ha a segítségére
igény van. Így van ez hosszú
évek óta nagyon sok települé5

sen a 6. számú országgyûlési
választókörzetben. A polgármesterekkel közösen szép
eredményeket értünk el, a közös lobbizásunk eredményeként a települések jelentõs fejlesztéseket valósítanak meg a
választási körzetben. Sajnos itt
más volt a helyzet, 2006-ban
tudtam, ha a következõ évek
lehetõségeit nem ragadja meg
a város vezetése, akkor behozhatatlan hátrányba kerülünk.
Amikor a kerülünk kifejezést használom, nem véletlen, sajószentpéterinek tartom
magam, és remélem, munkám
alapján az itt élõk is elfogadnak. Visszatérve a 2006-os évre, amikor úgy döntöttem (a
sikertelen 2002 után), indulok
a polgármester-választáson,
döntésem mögött a segítés
szándéka állt. Elhatároztam,
mindent megteszek annak érdekében, hogy a város a fejlõdés útjára lépjen, az itt élõk
helyzete elõnyösen változzon.
Jó érzés tölt el, amikor a város
érdekében kifejtett lobbizás
eredményeként sikerekrõl számolhatok be a testületi üléseken, és most itt, az újság hasábjain. Természetesen az elért eredményekhez szükség
volt a testület együttmûködésére. Bevezetõmben szóltam a testület munkájáról, ezt
azzal egészítem ki, hogy akkor
érhet el a város eredményt, ha
összhang van a polgármester
és a testület között. Ez pedig
csak akkor lehetséges, ha a
polgármester partnerként tekint a testület tagjaira, ha nem
az ellentéteket keresi. Természetesen elõfordulnak viták, de az
soha nem fordulhat elõ, hogy az
egyik fél csak azért, mert helyzeti elõnyben van, visszaéljen ezzel. Szakmai vitákon kívül sem
politikai, sem egyéb személyi viták nem engedhetõk meg a testület tevékenységében. Ezúton
is köszönöm a testület munkáját, de elégedett csak akkor leszek, ha azok a fejlesztések,
amelyekrõl említést tettem,
megvalósulnak. Addig is folytatom a munkát, amit elkezdtem,
és teszem ezt a 2006-os választási kampányom szlogenjének
szellemében: „Sajószentpéterért, a városért!”
- Polgármester Úr! Köszönöm,
hogy a rendelkezésemre állt.
Sulyok Barnabás
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„Itt van az õsz, itt van újra…”
lapító gyöngykavicsot telepítettek.
Az önkormányzat egyik sikeres pályázata révén a Semmelweis Úti Tagóvodában konstrukciós átalakításra kerül sor,
melyet remélhetõleg késõ õszszel el is kezdenek. Erre az átalakításra azért van szükség,
mert az eddigi három óvodai
csoport helyett négy csoport
kezdi meg mûködését szeptemberben, így tornaszobát
kell kialakítani.
- Köszönöm a széleskörû
tájékoztatást!

Hamarosan véget ér a nyári szünet, amelyet a gyerekek
aktív pihenéssel töltöttek, de az óvodákban és az iskolákban nem állt meg az élet, mert ott ilyenkor végzik a nagytakarításokat, karbantartásokat és felújításokat. Annak jártunk utána, hogy milyen újdonságok várják a kicsiket és
nagyokat szeptember elsején.

Székelyné örömmel
mondja, hogy szeptember
elsejétõl indul az ovis
buszjárat
- Székelyné Drahos Mária
óvodavezetõvel ott folytatom a beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk. Akkor
ugyanis még nem tudott
végleges adatokkal szolgálni
az óvodai beiratkozást illetõen. Gondolom, most már
befejezõdött a beiratkozás.
Hány új óvodás lesz szeptembertõl?
- Valóban, július 31-én lezárult a beiratkozás és a felvétel.
Augusztus elsõ hetében 125
beiratott óvodás szüleinek
küldtünk értesítést az óvodai
felvételrõl és arról, hogy a
gyermeket melyik tagóvodában tudjuk elhelyezni. Itt kell
említést tennem arról, hogy az
önkormányzat helyet biztosított azon 3 év alatti gyermekeknek, akiknek szülei dolgoznak, s ezt munkáltatói igazolással alátámasztják. Sajószentpéteren ugyanis jelenleg nem
mûködik bölcsõde, ezt a szolgáltatást elõreláthatólag csak
2010 decemberétõl lehet majd
igénybe venni.
- Hogyan, milyen elvek
alapján történik meg a gyerekek elosztása?

- 125 gyereket kellett elosztani a város 16 óvodai csoportjába, ügyelve arra, hogy mindenhol ugyanolyan létszámmal mûködjenek a csoportok.
Így sikerült elérni, hogy minden csoportban 27 óvodás
van. A felvételnél fontos szempont a tanköteles kor, a hátrányos helyzet és a dolgozó szülõk. Az elosztásnál figyelemmel kell lenni a körzetekre és a
gyerekek lakhelyére. Sajnos
vannak olyan körzetek, ahol
több a gyerek, mint amennyit a
körzethez tartozó óvodában el
tudunk helyezni, ezért lesznek
olyan gyerekek, akik a lakóhelyüktõl távolabbi óvodába
járnak majd .
- Ha jól tudom, már tavaly
is több szülõ szerette volna
az óvodás buszjárat igénybevételét, de ez akkor még
nem volt megoldható. Történt-e valamilyen elõrelépés
ebben a kérdésben?
-Igen. Örömmel mondhatom, hogy szeptember elsejétõl elindul az ovis buszjárat.
- Lehet-e errõl bõvebbet
tudni?
- Még most is zajlanak az
egyeztetések, éppen ezért bõvebb információval csak az augusztusi szülõi téjékoztatón
tudok szolgálni. Ott el fogom
mondani, hogy kik vehetik
igénybe a buszt, hol lesznek a
megállók, és a menetrendrõl is
tájékoztatni fogom az érintetteket.
- Milyen felújításokra került sor a nyáron a tagóvodákban?
- Minden óvodában elvégezték a tisztasági festéseket. A beázások megszüntetésére tetõjavításokat végeztek a Központi Óvodában, a Bányász Úti és a
Móra Tagóvodában. Minden
óvodában felújították a homokozót, és a homokozók ülésdeszkáinak cseréjét is elvégezték. A mászókák alatt ütéscsil-

Változások
a SKÁI háza táján

„Szeptembertõl új
telefonszámon lehet majd
elérni a Kossuth Lajos
Iskola alsó tagozatat”
- tájékoztat
Perényi igazgató úr
- Perényi Barnabásnak, a
SKÁI igazgatójának elõször
is azt a kérdést teszem fel,
amely talán a legjobban érdekli a szülõket és gyerekeket. Mikor költözik a Kossuth Iskola?
- Ahhoz, hogy a Kossuth Iskola költözni tudjon, a Pécsi Tagiskola régi épületében felújítási
munkákat kellett végezni. Ezek
a munkálatok a napokban befejezõdtek, augusztus 10-én megtörtént a mûszaki átadás, s csak
ezután kerülhet sor a költözésre, augusztus 12-e és 17-e között. A tanévet tehát a Kossuth
Iskola felsõ tagozata és a felsõ tagozatos nevelõk a Pécsi Tagiskola régi épületében kezdik meg.
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- Mi történik a vezetõséggel, gondolok itt az igazgatóra, a két általános helyettesre, valamint a gazdasági
ügyintézõre. Õket szeptembertõl hol lehet megtalálni?
- A vezetõség is költözik. Számunkra a Pécsi Tagiskola volt
szolgálati lakását alakítják át.
Ennek az épületrésznek a mûszaki átadására is augusztus
10-én került sor.
- Változnak-e az elérhetõségek?
- Igen, lesznek változások a
telefonos elérhetõségekben. A
Kossuth felsõ tagozata hozza
magával a régi telefonszámát,
az igazgató telefonszáma változatlan marad, a Kossuth alsó
tagozata kap új telefonszámot.
Új számon lehet elérni a gazdasági ügyintézõt is. Sajnos a
megváltozott telefonszámokat
még nem tudom elmondani,
de közzé fogjuk tenni.
- Történtek-e más tagintézményekben is felújítások?
- A szokásos nyári tisztasági
festéseket és karbantartási
munkákat minden tagintézményben elvégezték. Nagyobb
átalakításra és változásokra
csak a Móra Tagiskolában kell
szeptembertõl számítani. Mint
köztudott, a Móra Tagiskolában került elhelyzésre a
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és az ehhez szükséges feltételeket a
Móra Tagiskola átalakításával
biztosította az önkormányzat.
A földszinti részen alakították
ki a szakszolgálat irodáit és
foglalkoztató termeit. Így a
Móra Tagiskola intézményvezetõjének és a gazdasági ügyintézõjének az elsõ emeletre kellett költöznie. A számítástechnika terem egy nagyobb terembe került, valamint költöznie
kellett a tanári szobának is. A
tanári szoba ezentúl a második
emeleten található.
- A gyerekeket és a szülõket is talán az érdekli a legjobban, hogy lesznek-e
szeptembertõl személyi változások?
- A SKÁI vezetése 2 fõ gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs,

Aktuális, mozaik
valamint 1 fõ informatika tanári állást hirdetett meg. A pályázati eljárás hamarosan befejezõdik, így szeptembertõl 3 új
kolléga kezdheti meg munkáját iskolánkban. Ezenkívül más
személyi változás nem lesz.
- Az elõzõ tanévekhez hasonlóan az idén is lehet
szímítani az oktató-nevelõ
munkát segítõ munkatársakra?
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- Igen, ebben a tanévben is
számíthatnak a kollégák a közcélú foglalkoztatásban tevékenykedõkre, akik továbbra is
az oktató-nevelõ munkát segítik majd.
- Köszönöm a beszélgetést,
sikeres tanévet kívánok!
Románné
A fiókok mélyérõl ismét
elõkerülnek a könyvek és
egyéb tanszerek

Mezõ István rajza

A Tücsökmadár Néptáncegyüttes
Bükkszentkereszten
Az idén már harmadik alkalommal táborozott a Tücsökmadár Néptáncegyüttes Bükkszentkereszten, az Ifjúsági táborban, július 27-étõl 31-éig.
A városunkban mûködõ Diósgyõri Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak, közel hatvan fõnek szerveztünk
néptánctábort 6 pedagógus irányításával. Délelõttönként
néptánc foglalkozásokon ismerkedtek meg a táncos gyerekek
a moldvai körtáncokkal, valamint a rábaközi csárdással és frissel. Délutánonként szabadidõs programokat szerveztünk nekik. Megismerkedhettek a gyerekek rég elfeledett népi játékokkal, ilyen volt például a métázás és a csülközés, de szívesen fûztek a lányok gyöngyöt, és elkészült egy võfélypálca is.
Rendeztünk tortakészítési versenyt, számháborúztunk,
íjászkodtunk is, sõt, az egyik délután lovagolni mehettünk.
Megismerkedtünk Bükkszentkereszt nevezetességeivel, „rókavadászatot” rendeztünk Lófõtisztáson, pihentünk a „gyógyító köveken”, és egy elõadást is meghallgattunk Szabó Gyuri
bácsitól, a híres bükki „füvesembertõl”. Egyik éjszaka túráztunk a Fehérkõi kilátóba, de volt esti diszkóval egybekötött
KARAOKE-show, éjszakai bátorságpróba, szalonnasütés és tábortûz is. Esténként táncház várta a gyerekeket, felnõtteket, a
búcsúestén pedig „élõ” zenérõl gondoskodtunk. Meghívtunk
egy népi zenekart, akiknek a segítségével a moldvai táncházban életre szóló élménnyel gazdagodott minden táncos. Sok
szülõ is eljött, és együtt táncoltak kicsik és nagyok. Az esti tábortûznél gitárral énekeltünk, s azt vettük észre, hogy többen
sírva búcsúznak a tábortól.
Reméljük, jövõre is
eltölthetünk pár feledhetetlen napot együtt,
hiszen a tánc iránti szeretet mindannyiunk lelkébõl jön, ami rendkívüli összetartó erõ!

Gyors! Olcsó! Hatékony!
Hirdessen a SajóTV képújságjában!
Telefon: 06-20-667-5711
e-mail: sajotv@parisat.hu

Orosz Marianna

A lányok körében a
gyöngyfûzés is
népszerû volt
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Ekkora áruházi kínálat mellett legyen-e városi piac Sajószentpéteren?
Holányiné Marton Gizella

- Szívesen megveszem a friss
házi tésztát és tojást az alacskai
néniktõl, mert tudom, hogy finom dolgokat árulnak. Sajnos,
mostanában ritkán tudok ilyesmit kifogni, mert nem tudják
hol eladni, amit megtermelnek, ezért inkább leálltak. A
„lábas háznál” látok idõnként
néhány árust, de a piaci körülmények mégiscsak bizalomgerjesztõbbek, mert ott a felügyelet ellenõrzi a forgalomba
kerülõ árut. Ezért kérném a
helyi vezetõket, építsenek városunkba egy igazi, fedett piacot, ahol a helybeliek el tudnák adni a megtermelt értékeket, így tovább növekedne a
helyi ellátás színvonala.

Csáki Tímea

- Lehetne Péteren is piac,
ahogyan Miskolcon is van,
ahol nagy is a forgalom. Akkor
egy helyen mindent meg tudnánk venni, és tudnánk, kitõl
vesszük, ki készítette vagy termelte meg az élelmiszert. Biztosan jó hatással lenne egy
ilyen elárusító hely az árakra
is, és nemcsak azért, mert a piacon lehet alkudni. El tudnék
képzelni a Búza térihez hasonló rendszert, csak persze kisebb méretekben, ahol a zöldségtõl a húsig és a halig minden kapható lenne, mert akkor nem kellene ezekért Miskolcra utazni.

ni a télire való krumplit, zöldséget, és tudnánk, hogy magyar terméket fogyasztunk.

Surjánszki Miklósné

Toldi Miklósné

- Egy kis nosztalgiával gondolok az egykori péteri piacra,
ahol hosszú évekig árultam.
Egy kertésznél dolgoztam másodállásban, ahol paprikát és
paradicsomot is termeltünk, és
azt el kellett adni. Délelõtt a
pultnál álltam, délutánra mentem a BVK-ba mûszakba. Fárasztó volt, de csináltam. Most
viszont azt mondom, hogy
annyira nem hiányzik a piac,
mert olyan sok üzlet van, és
mindegyikben jó a kínálat.
Amellett, hogy elégedett vagyok az ellátással, a szükséges
kis gyümölcsöt és zöldséget
megtermelem magamnak, ami
viszont nincs a kertemben,
megvásárolom a boltokban. Ki
lehet fogni a friss árut is, ezért
azt javaslom, ne költsenek városunkban ilyen beruházásra.
Akinek van eladó áruja, keresse meg az értékesítés lehetõségét akár a saját utcájában, akár
ismerõsei körében.

- Nagyon jó volt egykor a
péteri piac, és mióta megszüntették, nagyon hiányzik. Akkor
hozzájuthattunk teljesen friss
zöldséghez és gyümölcshöz, és
az is jó dolog volt, amikor árultak a lengyelek, ukránok, románok, illetve a határon túli
magyarok Sajószentpéteren.
Nagyon sok olcsó dolgot meg
tudtunk venni, sõt olyanokat
is, amiket nálunk nem árultak.
Lehet, hogy ez a helyzet már
nem állítható vissza, de az ellátást javítaná egy új piac. Most
például a hentes elment szabadságra, ezért a húsboltunk
zárva van, és máris érzem a hiányát. A még több üzlet nagyobb árversenyre késztetné a
boltosokat, õsszel pedig az õstermelõktõl tudnánk megven-

Spitzmüller István
- Végül is legyen, ha már ez a
kérdés, mert sok embernek
biztosan jó lenne. A közelmúltban voltam Hajdúszoboszlón,
ahol a sörkiméréstõl a húsbolton át a zöldséges standokig
minden megtalálható egy helyen, és ahogy láttam, nagyon
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jó a forgalom. Azzal fõként a
vásárló járna a legjobban, mert
akár az árból tudna alkudni,
akár válogatni engednék, de
mindenképpen elõnyét élvezné egy ilyen csarnoknak.

Kutasi István

- Teljesen fölösleges beruházás lenne, mert a város közepén található üzletben minden
kapható, és sokszor van akció,
amikor olcsón lehet bizonyos
cikkeket megvásárolni. Nem
biztos, hogy olcsóbb lenne a
piac, mint a többi üzlet, de
hangsúlyozom: nagyon jó az
ellátás a városban, és minden
alapvetõ cikk kapható. Más
kérdés, hogy fiatal koromban
én is szívesen vásároltam a kofáktól, de abban volt valamilyen fokú kényszer is, mert abban az idõben csak néhány ap-

Közélet, mozaik
ró bolt jelentette a vásárlási lehetõséget Sajószentpéteren.

Búzás Attiláné

- Parasznyán élek, de rendszeresen Péteren vásárolok.
Nekem olyan mértékben hiányoznak a piacon árult termé-

II. évf. 9. szám
Az is mindegy, hogy a város
melyik részére tervezik, mert a
térségbõl beutazók bárhová elmennének egy szép, rendezett, kulturált piacra. Ha van rá
lehetõség, ne sokáig gondolkozzanak a megépítésén!

kek, hogy gyakran beutazok a
Búza térre, ahol olyankor
nagybevásárlást csinálok. Számomra fontos, hogy magyar
árut vásároljak, mert tudom,
hogy az nem génkezelt, és ismerve a hazai termelõk anyagi
helyzetét, biztosra veszem,
hogy a zöldség és gyümölcs
nincs túlpermetezve drága
vegyszerekkel. Nem szeretem
a hatalmasra nõtt gyümölcsöket, mert azokkal szerintem valami nincs rendben, inkább
megveszem a nénikéktõl a kukacos almát, mivel számomra
bizalomgerjesztõbbek. Nem
veszek gázzal tartósított, fóliázott húsokat, helyettük a szép
sárga házi csirke mellett teszem le a voksomat. Ezeket a
lehetõségeket viszont csak a
piacokon találjuk meg, amely
ha megépülne, biztos, hogy
rendszeres látogatója lennék.

Orosz Mihályné

- Egy piac csak elõnyökkel
járna, ezért örülnék annak, ha
tényleg megépülne. Akinek
nincs autója vagy már idõs ember, az szerintem a város közepén képzelné el, ahol könnyen
megközelíthetõ lenne. Én is
szoktam árulni, mert ebben az
évben nagyon sok termett
uborkából és babból, de dióból is van eladó. A fölösleget
pedig pénzzé teszem. Van kialakult vevõköröm, de ettõl
függetlenül szívesen kiállnék a
standra, hiszen édesanyám is
nagyon sokáig árult az ABC
elõtt, amikor ott volt a kijelölt
árusítóhely. Az lenne az igazi,
ha mindent egy helyen lehetne
vásárolni, és lennének benne
különféle üzletek is.
Kovács

Német nyelvi napközi
Ebben az évben már hetedik
alkolammal került megrendezésre a német nyelvi napközi.
A tábor népszerûségét mi sem
bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy évrõl évre egyre
többen jelentkeznek. A napközit a helyi Német Kisebbségi
Önkormányzat finanszírozza,
amelyhez ebben az évben is sikerült pályázati úton további
forrást szerezni. A napközinek
az idén is a Dusnoki Közösségi
Ház adott otthont. Az elsõ nap
vidám nyelvi játékok segítségével megismertük egymást, hiszen most is a város különbö-

zõ iskoláiból érkeztek a 10 -12
éves gyerekek. Õk reggel a
buszmegállóban még csak méregették egymást, de délután
már úgy indultak haza, mint
régi jó barátok. A nyelvi foglalkozások fõ témája az országismeret volt. Németország tartományaival, városaival ismerkedtek a gyerekek - érdekes
feladatokon, rejtvényeken keresztül. Természetesen a versek,
mondókák, dalok és játékok
tanulása sem maradhatott el.
Emellett jutott idõ játékra, sõt,
sportra is. Délelõttönként az
árnyékos padokon kézmûves
foglakozás keretében készítettek sárkányt (némelyik egész
magasra repült), agyagoztak,
lerajzolhatták, megfesthették a
tábori élményeiket. A napköziben késõbb a tanultakból egy
rövid mûsort állítottunk össze,
illetve a kézmûves foglalkozásokon készített remekmûveket
egy kiállítássá rendeztük. A rövid mûsorra és a kiállítás megtekintésére a gyerekek meghívták a szüleiket, testvéreiket is.
A szülõk most is elégedetten és
büszkén nézték gyermekük
szereplését, látták, hogy hasznosan telt el számukra ez a hét.
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A tábort egy kirándulással
zártuk, amelynek során megismertük a Rákócziak õsi fészkét, a Szerencsi várat, megtekintettük Tarcalon a Degenfeld
kastélyszállót, Tokaj nevezetességeit pedig a városnézõ kisvonat segítségével fedeztük fel.
De ez még mind nem volt elég,
mert sikerült megtalálnunk és
megmásznunk az egyik legõsibb földvárunkat, a Szabolcsit! Rengeteg új ismerettel és
élménnyel indultunk haza.
Románné

Portré

2009. AUGUSZTUS

Pedagógusként díjazták, a zsurnalisztikába belecseppent
Portré: Román Péterné
értetni a mai gyerekekkel.
Ennyire idilli a kép?
- Tényleg szeretem a munkámat, jó a kapcsolatom a gyermekekkel és a szülõkkel is, ám
az utóbbi néhány évben hihetetlen mértékben megnõtt a
bürokratizmus. A jelentõs adminisztrációs terhek pedig a
konkrét munkától, a tanulástól
és a felkészüléstõl veszik el az
idõt.
- Pályafutásod során egyszer cseréltél munkahelyet,
1987-ben átkerültél a Mórába, ahol mai napig dolgozol.
Ennek már 22 éve, és azóta ahogyan mondani szokás sok víz lefolyt a Sajón. Megérte akkor ez a váltás?
- Összejött egy nagyjából
egykorú, lendületes társaság,
jobbnál jobb ötletekkel. Rengeteg jó programot szerveztünk, amiben volt egészségnap, táncvarázs, kirándulás,
színházi elõadások látogatása
és számos egyéb rendezvény.
Mindehhez az egész tantestület kellett, és mondhatom,
nem volt kilógó ember a sorból. Aztán voltak és vannak
eredmények is, az elmúlt évben tanulóim országos 11. helyet szereztek Debrecenben
történelembõl, ahol az 1848cal kapcsolatos tudásukról adtak számot. Sajnos, németbõl
nincsenek ehhez hasonló megmérettetések, de egy ötödik
helyet elcsíptünk Kazincbarcikán egy kistérségi versenyen. A
nyelvtudás elsajátítása nagyon
fontos a mai mindennapokban, ezért számtalan színdarabot tanulunk be és adunk elõ
ezen a nyelven.
- Az újságírás talán vidámabb elfoglaltságot jelent?
Egy mondás szerint az, akinek tisztességes szakmája
van, kerülje a zsurnalisztikát. Hogyan kerültél erre a
sikamlós területre, ahol
mindenféle kritikának ki
van téve a tollnok?
- Ebbe én csak belecseppentem, mondhatom, hogy nem
volt és nincs is szándékom pályát módosítani. Januárban ke-

Aki a Szentpéteri Krónika idei számait olvassa, az a
szerzõk között találkozik Román Péterné nevével. Ismerõsei tudják, hogy a Móra Ferenc Tagiskola pedagógusáról van szó. Edit januárban úgy döntött, nyakába
veszi a várost, és tudósít a helyi rendezvényekrõl.
- Szerkesztõségünk nevében gratulálok a szakmai elismeréshez, vagyis Sajószentpéter város Pedagógiai
Díjához. Mit gondolsz, mivel
érdemelted ki vezetõink kitüntetõ figyelmét?
- Azt nem tudom, miért esett
rám a választásuk, de az tény,
hogy több évtizedes pedagógus múlttal rendelkezem. Ez a
szakma volt gyermekkori álmom, és beteljesült. Indíttatásomat az I. Számú Általános Iskola - ma Kossuth Lajos Iskola
- nevelõinek köszönhetem,
akik idõt és fáradságot nem kímélve foglalkoztak tanítványaikkal. Így a nyolc általánost a
szó legszorosabb értelmében
vett igazi pedagógusokkal tölthettem, õk mindenkibõl ki
tudták hozni a maximumot.
Komoly részük van abban,
hogy érettségi után az egri Ho
Si Minh Tanárképzõ Fõiskolára
jelentkeztem, ahová felvettek,
majd 1985-ben orosz-történelem szakon tanári diplomát
szereztem. Elsõ munkahelyem
a 4-es - ma Hunyadi - iskola
volt, ahol szakmai végzettségemnek megfelelõen foglalkoztattak.
- Csakhogy az orosz nyelv
- az egyesek szerint rendszerváltásnak nevezett folyamatban - befejezte egyébként is kétes hírû pályafutását, így egyik szakképesítésedet néhány hónap alatt
„sikerült” elveszítened.
- Abban az idõszakban,
1988-1992 között éppen
GYES-en voltam, de nem estem kétségbe, mert már korábban jártam német tanfolyamra,
s ahhoz, hogy tanítani tudjak,
csak a középfokú német nyelvvizsgát kellett megszereznem.
Ezután beiratkoztam a Miskolci Egyetemre, ahol német
nyelvbõl nyelvtanári diplomát
szereztem. Azóta a 2. osztálytól

Bár vérbeli pedagógus,
de a tollforgatás sem áll
távol Románnétól
nyolcadikig tanítok németet, a
felsõsöknek pedig történelmet.
- Az utóbbi tantárgyat hogyan lehet ma megszerettetni a fiatalokkal, amikor anynyiféle véleményt hallanak
egy-egy történelmi eseményrõl?
- A gyerekeket tényleg nem
nagyon érdekli ez a tantárgy,
de szerintem a többi sem. A
legnagyobb probléma nem a
figyelemfelkeltéssel van, hanem az olvasási nehézségekkel. A történelemtudáshoz sokat kell olvasni, ami idõigényes, de hiába olvas valaki
szorgalmasan, ha gondot okoz
számára a szövegértelmezés.
Márpedig ezek a hiányosságok
jellemzõek a mai tanulók jelentõs részére. Igyekszem áthidalni a problémát az órai miliõ
megteremtésével, ahol igyekszem elmagyarázni a történelmi események lényegét. Talán
ezért is vagyok rendkívül közeli kapcsolatban a tanítványaimmal.
- Jó lehet annak, akinek
beteljesült a gyermekkori
álma, és meg tudja magát
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resett meg Sulyok Barna ügyvezetõ, hogy némileg átalakul
a helyi média, és mi lenne, ha
esetenként külsõsként bedolgoznék. Alig vártam az elsõ cikkem utáni véleményeket, amelyek megnyugtattak. Barátaim
arra bíztattak, hogy folytassam
ezt a tevékenységet. Remélem,
nem csak az udvariasság munkált bennük…
- Egy pedagógus nem igazán rendelkezik korlátlanul a
szabadidejével. Hogy sikerül
egyeztetned a munkahellyel
és a családdal az újságírói
munkával járó távollétet?
- Kell hozzá egy biztos családi
háttér, ami nálam adott. Gyermekeink, Eszter és Roland már
felnõttek, férjem pedig az építõiparban dolgozik, tehát mindenki a felnõttek önálló életét
éli. Attól jobb program nincs
számomra, amikor egy hétig
együtt van a családom, de sajnos, erre ritkán kerül sor.
- A nyári szünetben milyen
kötelezettségeid voltak?
- Balatonszéplakon tíz kollégával táboroztattunk 110
sajószentpéteri gyereket, majd
Dusnokon rendeztünk nyári,
német nyelvi tábort. Augusztus
24-éig van még idõ ezek kipihenésére, mert akkor kezdõdik
nekünk a következõ tanítási év.
- Apropó, ha már itt tartunk: mit vársz a következõ
szezontól, szerinted több joga
lesz végre az egyre kiszolgáltatottabb pedagógusoknak?
- Bízom benne, hogy nem
terjed tovább az iskolai agreszszió, a gyerekek pedig fogékonyabbak lesznek, belátják, hogy
az õ jövõjükért dolgozunk, és
ebben legyenek partnerek.
Végezetül elárulta Edit, hogy
a munkába állásig hátralévõ napokat történelmi tárgyú regények olvasásával tölti, de az õszi
szezon új darabjait is megnézi
majd a miskolci színházban.
Azért még megemlítettem,
hogy ne felejtse el a szerkesztõségi munkát sem, mert ebbe a
számba is írnia kell, hiszen neki
is osztottunk feladatot.
Kovács István

Portré
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Egy nyugodtabb életritmus vágya a katedráról
A pedagóguspálya elve(sze)tt illúziói
- Nem vitás, a pályám elején
lényegesen könnyebb volt a
munkám, hiszen tanulók és
szülõk egyaránt tisztelték bennem azt az embert, aki a gyerek tudásszintjének emelésén
fáradozik. Csakhogy a mai gyerekek sok minden mással
szembesülnek, családok tömegének változott meg az életvitele, amirõl legtöbben nem is

Olyan kiváló emberek tanították az általános iskolában, hogy korán eldöntötte: csak gyermekekkel akar
foglalkozni, ez lesz a munkája. Fiatalon nem számíthatott arra, hogy eljön majd egy idõszak, amikor a pedagógus iránti tiszteletet felmorzsolják, amikor az agreszszió elleni küzdelem tölti ki mindennapjaikat. Üveges
Andrásné szeptemberben nyugdíjazás elõtti utolsó tanítási évét kezdi el a SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskolájában.
- Érdekes az életútja, hiszen az egykori képesítés
nélküli tanító intézményvezetõi szintig jutott, és igazi
érintettje az elmúlt húsz év
változásainak. Gyermekkori
álma beteljesült, de akkoriban ilyennek képzelte el ezt
a pályát?
- Felsõkelecsényben születtem, és elõször ott ültem be az
iskolapadba is, majd Felsõnyárádon fejeztem be a nyolc
általánost. A miskolci Kossuth
Lajos Gimnáziumban érettségiztem, de eszembe sem jutott, hogy a pedagógus pályán
kívül más szakma után nézzek.
Egyetlen vágyam volt: mielõbb
katedrára állhassak és taníthassak, hiszen mindig erre a feladatra készültem. Álmom
Szuhogyon vált valóra, ahol 18
évesen képesítés nélküli tanítóként kezdhettem el a pályámat. Onnan Zubogyra kerültem, majd 1977-ben Sajószentpéterre.
- Miért pont Sajószentpéterre? Biztosan adódott
volna más lehetõség is az
elõrelépésre, mint egy nagyközségben tanítani.
- Több esemény is közrejátszott a döntésemben. Abban az
évben vásároltunk lakást férjemmel Sajószentpéteren, és
akkor épült meg a 4. Számú Általános Iskola, amit fel kellett
tölteni pedagógusokkal. Így lettem alapító tagja annak a tantestületnek, miközben intéztük
a letelepedést. Új munkahelyemen hamarosan az alsó tagozat
munkaközösség-vezetõje lettem, majd elvállaltam az úttörõcsapat vezetését is, ami jelentõs
plusz feladattal járt. Láttam viszont benne a közösségfejlesz-

tõ lehetõségeket, az összetartó
erõt, ami ma nagyon-nagyon hiányzik a tanulók életébõl. Közben Sárospatakon 1975-ben
megszereztem a tanítói diplomát, így már hivatalosan is pedagógussá váltam.
- …és zajlott a mindennapos robot az iskolában, az
elsõsök jöttek, a nyolcadikosok elballagtak - ebbõl a
szemszögbõl túl monotonnak tûnhetett a munkája.
- Szó sincs róla, hiszen mindig történt nálunk valamilyen
esemény, vagy ha nem, hát kitaláltunk új elfoglaltságot,
programot a kollégáknak és a
gyerekeknek. Ebbe a folyamatba 1985-tõl nagyobb beleszólásom volt, akkor neveztek ki az
intézmény igazgató-helyettesi
posztjára, amit a 2007-es iskola-összevonásig betöltöttem.
2007-tõl a tagintézmény vezetõje voltam az idei tanév végéig. Elmondhatom, hogy egy
tantestületben dolgozom több
egykori tanítványommal. Vannak már olyan tanítványaim,
akiknek a szüleit is tanítottam.
Mindebbõl érzékelhetõ: közel
állok a nyugdíjkorhatárhoz.
- Addig azonban pedagógusként még számos feladatot meg kell oldania, hiszen
erõs lejtmenetbe került a
magyar oktatás, amit a nemzetközi eredmények és a hazai felmérések igazolnak. A
tapasztalt pedagógusokra
most óriási szüksége van ennek a szférának, olyanokra,
akik az enyhén szólva is oktatásrombolónak tûnõ törvényeket a gyermekek érdekében legjobb belátásuk
szerint értelmezik és alkalmazzák.

Üvegesné gyermekkori
álma teljesült azzal, hogy a
katedrára állhatott
tehetnek. Ezekkel a társadalmi
helyzetekkel szemben új módszereket kell kitalálni és alkalmazni. A technikai robbanás
sem tett jót a hagyományos iskolai oktatásnak, mert a gyerek mostanában nem akar tanulni, mivel úgy érzi, az internetrõl hozzájut minden számára szükséges információhoz.
Közben komoly olvasási és
szövegértelmezési
gondjai
vannak, amelyen tudnánk segíteni, ha engedné. Sajnos, nem
ez a tendencia.
- A közelmúltban a Pedagógusok Szakszervezetének
megyei elnökével beszélgettem, aki nyíltan kimondta: a
liberális oktatáspolitika célja nem más, mint az elbutítás. Bodolay Zoltán még azt
is hozzátette, hogy a szakma
megkérdezése nélkül hozza
az oktatási törvényeket az
országgyûlés, ahol egy kis
csoport a szavazati többség
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fenntartásához át tudja erõltetni akaratát a grémiumon.
Az antiszegregációként emlegetett folyamatról pedig
kijelentette: ezzel veszik el a
tanulni vágyó többség tanuláshoz való alkotmányos jogát. Ön a jelenlegi pozíciójában nem fogalmazhat ilyen
keményen, de biztosan van
minderrõl véleménye.
- Tény, hogy a kialakult viszonyok mellett sokkal több
asszisztensre és pedagógiai
személyzetre lenne szükség az
iskolákban, hogy a pedagógusnak csakis az órai munkára
kelljen koncentrálnia. Nagyon
sok a magatartászavaros, beilleszkedésre képtelen tanuló,
akik elõtt nincs jó példa, mert
szüleik lecsúsztak a társadalmi
ranglétrán, és mindennapi
gondokkal küzdenek. Ettõl
függetlenül több gondot kellene fordítani gyermekük fejlõdésére, hogy ne váljanak generációssá a jelenlegi problémák.
Az sem érthetõ, miért mindig a
problémás tanulók szülei kerülik az iskolát, miért õk maradnak távol a szülõi értekezletekrõl, ahol megbeszélhetnénk a megoldás lehetõségeit.
Ebben a helyzetben sajnálni
kell azt a 90 százaléknyi tanulót, akiknek a fejlõdését akadályozzák a renitensek, miközben az intézmények kezében
szinte semmilyen fegyelmezési
lehetõség nincs már. Az elnök
úrnak igaza van a szegregáció
kérdésében, mert ami zajlik, az
inkább erõszakos integráció,
amelynek az az eredménye,
hogy a tanulók 80 százaléka
emiatt óriási hátrányba kerül.
Úgy gondolom, a romló tanulmányi eredmények elemzésének ez lenne az egyik pontja.
- Milyen eszközeik maradtak mára a helyzet valamilyen szintû kezelésére?
- A pedagógusnak szinte
semmilyen beleszólása nincs
az iskolában zajló eseményekbe, az oktatás jóformán szolgáltatássá és gyermekmegõrzéssé silányult. Tapasztalt veze-
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tõtársaimmal sokan úgy látjuk,
szakmai egyeztetés nélkül nem
lett volna szabad egyetlen oktatási törvényt sem meghozni
vagy megváltoztatni. Ráadásul
növelték az óraszámot és az
osztályok létszámát, miközben
a fizetésünk egyáltalán nem
tükrözi a megbecsülést.
- Milyen tervekkel vág neki az utolsó tanítási évnek?
- Szeretném úgy befejezni a
pályámat, hogy minél többet
foglalkozhassak a gyerekekkel.
Ezért szeptembertõl heti 22 órában tanítok, amire ezelõtt talán

húsz évvel volt példa. Ennyi év
után azt is mondhatnám: ennyit
búcsúzóul megérdemlek.
- Talán most még nem érzi
át teljesen a búcsúval járó lelki terheket, de mi lesz, amikor jövõre Üveges Andrásné
nélkül indul a tanév, és már
nem lesz részese a szeptemberi becsengetésnek?
- A kialakult helyzet miatt
nem biztos, hogy nagyon rossz
szájízzel fogom itthagyni a pedagógus pályát. Kevés az erkölcsi megbecsülésünk, és elveszett az évszázadokon át fel-

épített nimbuszunk. Ezek után
élhetek szenvedélyemnek, ami
elsõsorban a sütés-fõzés. Két
gyermekem, András és Szilvia a
fõvárosban élnek, de amikor
hazalátogatnak, mindig valami
új receptbõl készült finomsággal lepem meg õket. Több idõ
jut majd a virágaim és a veteményeskertem gondozására és
az olvasásra. Márai Sándor és a
klasszikusok regényei mindig
lekötöttek. Utazni is nagyon
szeretek, jártam a legnagyobb
magyar városokban és a legszebb tájainkon, de eljutottam

Székelyföldre, Prágába és Korfura is. Férjem 12 éve elhunyt,
de két éve újra párkapcsolatban élek, amelyben mindketten jól érezzük magunkat. Két
nyugdíjas pedig a szabadidõvel
korlátlanul rendelkezik, és bízom benne, hogy a pihenésre
szánt éveket hasznosan fogjuk
eltölteni - mondta végezetül
Üveges Andrásné, akinek
Sajószentpéter város vezetõi a
közelmúltban Pedagógiai Díjjal ismerték el több évtizedes
áldozatos munkáját.
Kovács István

Szedik áldozataikat a borsodi folyók és a tavak
Úgy tûnik, az idei évben vízbefulladtak száma túllépi megyénkben
a tavalyit, hiszen idén
már kilencen lelték halálukat valamelyik nyílt
vízben. Az elmúlt évben
ugyanez a szám 11 volt.
A meleg nyár sokakat csalogat hûsölni a vízpartra, a folyók és tavak mellé. Csakhogy
a vizet tisztelni kell, és nem árt
óvatosnak lenni a megmártózáskor, amely szabályt túl sokan figyelmen kívül hagynak.
Aztán vagy a rosszul értelmezett bátorság, vagy a figyelmetlenség, esetleg egy hirtelen
rosszullét tragédiához vezet. A
Bosod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság statisztikája szerint az idei évben augusztus 7-éig kilenc személy
vesztette életét megyénk vizeiben. A Csorba-tóba már ketten
fulladtak bele, de volt áldozata
a Nyéki-tónak, a szuhakállói
kavicsbánya tónak, a Tiszaholtágnak, a Hernádnak, a
Karcsának és a Bodrognak is.
Egyedné Novodonszky Éva sajtóreferenstõl megtudtuk: ketten öngyilkossági szándékkal
kerültek a vízbe, a többiek pedig úszás vagy fürdõzés közben merültek el.
A miskolci Spider Speciális
Mentõcsoport hét esetnél vett
részt a keresésben, és ebbõl öt
alkalommal õk találták meg a
vízbefúltat. Lehóczki László, a
csoport vezetõje a Krónikának
elmondta: az esetek kilencven

Szemfüles kollégánk
kollégánk egy lovast is lencsevégre kapott
kapott a Sajóban
százalékánál az alkohol játszotta a fõszerepet. Az ittas ember
elveszíti az önuralmát, és bevállal számára teljesíthetetlen
feladatot is, amelynek során elfogy a fizikai erõnléte. Másik
probléma, hogy sokan nincsenek tisztában a rendkívül mély
kavicsbánya tavak veszélyeivel,
amelyek a parttól akár 2-3 méter távolságra már elérhetik a
két méteres mélységet, ami
már ellepi az embert. Aztán a
víz rétegzõdésére sem lehet
eléggé felkészülni, mert míg a
vízfelületen lehet akár 22 fokos is a hõmérséklete, egy méterrel lejjebb ez már tíz fokkal
kevesebb. Ilyenkor léphet fel
egy görcshatás, ami végzetes is
lehet. A folyókban az egyenetlen mederrészek és az uszadé-

kok jelentik a legnagyobb veszélyt.
Lehóczki szerint a strandbelépõk árának drasztikus emelése óta nõtt meg a vízpartok
és a szabadvizek látogatottsága, és szinte általános, hogy az
emberek nem veszik figyelembe a kijelölt helyen történõ,
biztonságos fürdõzésre való
felhívást.
A Spider évente átlagosan 30
vízi mentéshez vonul ki, vezetõjük szerint ez a helyzet a
megszorítások miatt nem tartható fenn sokáig. Megadóztatták, ezért a szponzorok egy része felhagyott a támogatásukkal. Autóikat cégautóként sorolták be, ami után plusz adót
kell fizetni, így néhánytól
kénytelenek voltak megválni.
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A korábbi években átlagos 24
fõs létszámuk mára 20-ra csökkent, miközben egyre több
mentéshez kapnak hívást. Az
öngyilkosok száma ugyanis
szinte négyzetesen emelkedett
az utóbbi pár hónapban, és
õket meg kell találni. Szerencsére három profi keresõkutyájuk van: Negró, Sumák és
IQ, õk nagy segítséget jelentenek a munkában. Lehóczki
László attól tart, ha nem folyik
be az 1 százalékos adótartalomból elegendõ összeg a
számlájukra, alaposan vissza
kell venni teljesítményükbõl,
ami után csökken majd az
esély az eltûntek megtalálására
és az elhunytak fellelésére.
Kovács I.

Szabadidõ

II. évf. 9. szám

KERESZTREJTVÉNY

Közlemény
A Móra 1986 Alapítvány tájékoztatója a 2008. évi
pénzforgalmáról és az átutalt személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról.
I. Eredménylevezetés adatai:
1.

Összes bevétel:
Szja 1%:
Egyéb támogatás:
Egyéb bevétel:

209.000 Ft
126.000 Ft
79.000 Ft
4.000 Ft

2.

Összes költség:
2008. évi eredmény:

184.000 Ft
25.000 Ft

II. A mérleg adatai:
Vízszintes: 1. Magyar kortárs szobrászmûvész neve
(Tamás). 5. A kalcium vegyjele. 7. Két magyar névelõ.
8. Élelem, ennivaló. 10. Híres magyar sakkozó. 12.
Baranya megyei község. 13. Lét, létezés. 15. Szláv
népcsoport. 17. Lettország fõvárosa. 19. Híres arab
kikötõváros Algériában. 21. Olyan személy, aki titokban valamely államra vonatkozó katonai és polgári
híreket gyûjt másik ország részére. 22. A nátrium
vegyjele. 23. Az USA elnökének neve.

Pénzeszközök:
Indulótõke:
Tõkeváltozás:
A 2008. évi mérlegfõösszeg:

369.000 Ft
50.000 Ft
294.000 Ft
369.000Ft

Alapítványunk ezúton szeretné köszönetét kifejezeni az átutalt személyi jövedelemadó 1%-áért,
amelynek összege a 2008. évben 126.000 Ft volt.
Ezen összeget tanulóink versenyekre való utaztatására, jutalmazására és a hátrányos helyzetû tanulók segítésére használtuk fel.

Függõleges: 1. Magyar tó neve. 2. Nem ezé, hanem … 3. Eszköz, amelynek segítségével az ûrbe jut
az ûrrepülõgép. 4. Kiejtett mássalhangzó. 5. Bálnafajta. 6. USA-tagállam. 9. Virágfajta, másik neve oroszlánszáj. 11. Háziállat lakik benne. 14. Kiejtett mássalhangzó. 16. Idõmérõ eszköz. 18. Madárfajta. 20. A
nobélium vegyjele.
Készítette: Sólyom Sándor

Köszönettel:
a Móra 1986 Alapítvány kuratóriuma.
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