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Szent István-napi forgatag
Több évtizedes hagyományra tekint vissza, hogy
Szent István napján, azaz augusztus 20-án búcsút rendeznek városunkban. Az utóbbi idõben a búcsúra kilátogatókat színes kulturális program várja. Már délelõtt
is sokan érkeztek a mûvelõdési ház elõtti bazárokhoz,
de a forgalom délutánra növekedett meg igazán, amikor elkezdõdött az ünnepi mûsor.

A kenyeret Takács Alajos római katolikus esperes
szentelte meg
Táncstúdió, valamint a Gyöngyszem mazsorett csoport. Igazi
csemegének számított a Tang
Soo Do harcmûvészeti bemutató. Tapsolhatott a közönség az
Orfeum Mûvészeti Egyesület
színészeinek is, akik örökzöld
operettslágereket adtak elõ,
vagy a Fortuna Divat-és Táncstúdió tüzes sivatagi showjának. A délután sztárvendége
Csézy Erzsébet volt, de a legtöbben L.L. Junior koncertjére
érkeztek, nemcsak városunkból, hanem a környezõ településekrõl is. Ha már a sztárok a
helyünkbe jöttek, természetesen az ilyenkor szokásos interjúk sem maradtak el.

A Szent István-napi forgatag elengedhetetlen kelléke
a bazársor
Gazdag és színes volt a választék, mindenki találhatott
magának, gyerektõl idõsig, kedvére való mûsort. A gyerekeket
délután ingyenesen ugrálóvár
és trambulin várta, de akik a bazársoron nem találtak kedvükre
való vásárfiát, azok a játszóházban fûzhettek gyöngyöt, készíthettek képeslapot, hûtõmágnest a Premier Mûvészeti Iskola
irányításával. Amíg a kicsik a ját-

Csézy
- 2007-ben egy nagy álmod vált valóra, amikor
megjelent az elsõ önálló albumod. Tudjuk, hogy rendkívül gazdag és széles körû
az a háttér és a zenei múlt,
ami mögötted áll. Ha jól tudom, már 10 évesen énekelni kezdtél, aztán pedig egy
zenekar tagja lettél. Avass be
bennünket, hogy mikor indult a zenei karriered!
- Kisgyermek korom óta az
éneklés volt az álmom, és ezért
nagyon sokat dolgoztam.
Tényleg minden zenei intézményt végigjártam, és 2006ban diplomáztam mint énekmûvész a Miskolci Egyetemen.
Utána elkezdtük a popzenei
nagylemezem készíteni, mert
mindig is a popzene volt a szívem csücske. 2007-ben pedig

Ugyan nem sivatagi,
de valahogy így fest
a tüzes show-mûsor

Látványelemekkel tarkított
volt a harcmûvészeti
bemutató
szóházban szórakoztak, az õket
kísérõ felnõttek sem unatkoztak, hiszen meghallgathatták
például a Folt népzenei együt-

test, illetve az MSK népdalkörét
is. Takács Alajos katolikus esperes felszentelte az új kenyeret,
majd Geregúr József alpolgármester úr mondott ünnepi köszöntõt. Az ünnepi mûsort a
Pécsi Sándor Guruló Színház
szolgáltatta. A mozgás és a tánc
kedvelõi is ízelítõt kaptak a különféle produkciókból: a modern tánctól a mazsoretten át
egészen a társastáncokig, hiszen színpadra lépett még a
Premier Mûvészeti Iskola, a
Rythmo Latino Dance Club
tánccsoportja, a 4 Dance Club
2

megjelent a Szívverés címû albumom.

Komoly karriert futott be
az egykori mezõkövesdi
kislány
- Ezen a korongon van rajta az Általad vagyok címû
szám, melyet Rakoncai írt.
Honnan az ismeretség?
- Volt egy bemutatkozó koncertem a Thália Színházban,
ahová õ is hivatalos volt, és
másnapra megírta az Általad
vagyok címû dalt. Ezzel indítottuk a nagylemezt. Úgy gondolom, Viktor találta el igazán,
hogy melyik stílus áll nekem a
legjobban, hogy melyik stílus
vagyok én magam.
- Mezõkövesden megkaptad az Év embere címet,
majd 2008-ban a Viva Cometen te lettél az Legjobb nõi
énekes. Hogyan fogadtad
ezeket az elismeréseket?
- Nagyon jólesett. Az embernek a saját városától díjat
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kapni, szerintem az a legszebb ajándék. Nekem ez volt
az elsõ ilyen nagydíjam. Miután az Eurovíziós dalverseny
hazai döntõjét megnyertem,
illetve kijutottam a belgrádi
versenyre, az emberek köszönetképpen megválasztottak 2008 Legjobb nõi énekesének. Ez nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy szeretnek.
- Milyen érzés volt, hogy
Magyarországon te nyerted
az Eurovíziós dalversenyt,
miután igazán neves elõadókat gyõztél le?
- Ez így van, éppen ezért
nem is nagyon bíztam abban,
hogy sikerülni fog. Szekeres
Adriennt nagy riválisnak tartottam, hiszen több éves múltja
van a popszakmában, és nagyon szép hangja is. Nem gondoltam volna, hogy sikerül.
Rengeteget dolgoztunk itt a
környéken (Borsod, Heves),
hogy az emberek szavazzanak.
Úgy tûnik, meg tudtuk szorítani a mezõnyt. Ez is azt bizonyítja, hogy vidékrõl is fel lehet jutni a csúcsra, ha keményen dolgozik az ember.

II. évf. 10. szám
lelkét beleadja abba, amit csinál. Szerintem õk ezt érezhetik, hogy nincs semmiféle
megjátszás. Én ilyen vagyok,
ilyen a stílusom, ilyen a dumám, így táncolok, ilyen vagyok, amikor szórakoztatok.
Ez nagyon jó érzés, hogy Isten
megadta nekem ezt a muzikalitást. És abból élhetek meg,
amit valójában szeretek, hogy
énekelhetek, hogy dalokat
kreálhatok, és ezt elõadhatom
a közönségnek.
- Te hoztad be Magyarországra ezt a ragamoffin jamaicai rap stílust. Ez tudatos választás volt, vagy csak
ezt szeretted, ez volt annak
idején az életstílusod, amit
itt is követni szerettél volna,
sztárként is?
- Amikor 15 éves voltam,
nem éppen a legjobb színben
voltak feltüntetve a romák, és
akkor megalapítottuk a Fekete
Vonatot, amely szimbolizálja a
becsületességet, a romák példaértékû életét is. Nemcsak az
van, amit a közhiedelemben
hallunk, hanem az, hogy õk is
igenis tudnak énekelni, zenélni és alkotni olyan dalokat is,

L.L. Junior

Sokan nem tudják: L. L.
Juniort Lesi Lászlóként
anyakönyvezték
- Úgy gondolom, nem véletlenül lettél többször is
közönségdíjas. Imád a közönség. Véleményed szerint
minek köszönheted ezt a
nagy népszerûséget és imádatot, ami a közönségbõl
árad irántad?
- Szerintem a közönség tisztán látja, hogy ki az, aki szívét-

melyek megállják a helyüket
akár Magyarországon, akár
külföldön. Ezt elértük a Fekete
Vonattal sok országban. Az újításokkal pedig azt akartam elérni, hogy tudják: kreatívak vagyunk, intelligensek és szórakoztatunk. Ennyi a célom.
- Melyik lemezedre vagy a
legbüszkébb?
- A most megjelenõ Álmatlanságra. Mert ezt a nyár folyamán vettük fel, és egy napom
sem maradt pihenésre. Szívem-lelkem beleadtam ebbe a
lemezbe, és tényleg álmatlan
éjszakáim voltak.
- Gondolom, a nyarad
fesztiválokkal és fellépésekkel telt, illetve, ahogy
mondtad, az új lemez készítésével. Mi a terved õszre?
Lemezbemutató koncert,
esetleg némi pihenés?
- Szeptemberben elindulnak
a tánciskolák, és december 13án vagy 14-én lesz a Petõfi Csarnokban egy nagy lemezbemutató koncertem Nótár Maryvel és
Stefano kollégámmal, ahová
egyébként minden kedves rajongót szeretettel várunk.
Románné

Új intézményt avattak
Mint azt már korábbi számainkban hírül adtuk, a város
képviselõ-testülete még 2008ban döntött arról, hogy
Sajószentpéteren pedagógia
szakszolgálatot hoz létre,
amely a város és a kistérség
szolgálatában áll.
Az új intézmény a Móra Ferenc Tagiskola földszinti részében kapott helyet. Az egész nyáron át tartó átalakítási munkálatok augusztus közepére fejezõdtek be. Egy szép és megújult, a legújabb szakmai elvárásoknak megfelelõen felszerelt és berendezett épületszárnyat kapott a szakszolgálat. Az
ünnepélyes átadásra augusztus
25-én került sor, ahová meghívták a város és a kistérség irányítóit, intézményvezetõit.
Kissné Lemperger Mária köszöntötte intézményük, a
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat avatásán
megjelenteket. Köszöntõjében
elmondta, hogy egy település

A megnyitó után dolgos hétköznapok várnak a SEPSZ
munkatársaira
történetében mindig fontos dátumként szerepelnek azok a napok, amikor egy-egy új intézmény átadására kerül sor. Majd
így folytatta: „Ahogy a családban, otthon is örülünk, ha valamit sikerül megvalósítanunk
terveinkbõl, álmainkból, ugyanúgy az is jó érzéssel tölt el mindnyájunkat, amikor tágabb környezetünk gazdagodik. Szeret-

nék
köszönetet
mondani
Sajószentpéter város képviselõtestületének, hogy 2008-ban
döntött a pedagógiai szakszolgálat megalapításáról, ezzel biztosítva a sajószentpéteri és a
pitypalatty-völgyi gyerekek számára a pszichológiai, pedagógiai szûrések és terápiák minél
gyorsabb és hatékonyabb igénybevételét.” A továbbiakban tájé3

koztatta a vendégeket arról is,
hogy milyen feladatokat lát
majd el a szolgálat, és hogy ehhez mind a személyi, mind a
tárgyi feltételek adottak.
Köszöntõ szavait a Kossuth
Lajos Iskola diákjainak színvonalas mûsora követte.
Dr. Faragó Péter polgármester ünnepi köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy vannak feladatok, amelyek nem lehetnek
pénzfüggõk. Ilyen többek között az oktatás és az egészségügy. Sok tanuló szorul rá a szakszolgálatra nemcsak a városban,
de a kistérségben is, tehát erre
az intézményre nagy szükség
van, hiszen gyerekeink jövõjérõl van szó. Végezetül dr. Faragó Péter, a nemzeti színû szalag
átvágásával, felavatta az új intézményt. A vendégek megtekintették a szakszolgálat termeit, a
pszichológiai vizsgálót, a logopédiai és a fejlesztõszobát, valamint a tornaszobát is.
Románné
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Különleges tanévnyitó a SKÁI-ban
372 milliós fejlesztés a Kossuth Lajos Iskolában
Megtartotta évnyitóját a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI). Perényi
Barnabás igazgató úr ünnepi
beszédében köszöntötte a

gógia Szakszolgálat már be is
költözött. Két gyermek- és ifjúságvédelmi felelõssel, valamint
egy informatikus tanárral gyarapodott a Központi Általános

üzenõfüzet minden lapja, most
kell hát elhatároznotok, hogy az
év során mivel akarjátok megtölteni. Használjátok bátran a sikereitek és tévedéseitek gyûjteményét!” Természetesen az elsõ
osztályosokhoz is szólt az igazgató úr: „…a világ újabb, eddig
nem ismert szépségeinek megismerését, az eddig még nem
tudott dolgok megtanulásának
lehetõségét tartogatja számotokra. A számok és a betûk világának megismerését és megtanulását.”
Ezt követõen a település vezetõinek, az önkormányzat
képviselõ-testületének
köszönte meg, hogy sor kerülhet
a székhelyintézmény nagyszabású felújítására. A 2009/2010es tanévben fontos feladat lesz
a környezet szépítése, a természet ápolása, hiszen a tavalyi tanévtõl a Kossuth Lajos Iskola
csatlakozott
az
ökoiskolák hálózatához. Ez - a
környezetvédelmi szemléletre
nevelésen túl - nagy lehetõség
az intézménynek, mert így
akár további pályázati forrásokhoz juthat, amelybõl a késõbbiekben újabb fejlesztéseket valósíthat meg. Perényi
Barnabás után Bodnárné
Sallai Ágnes megnyitó beszéde
következett. Az intézményve-

Zsúfolásig megtelt a Kossuth Lajos Iskola udvara
meghívott vendégeket, majd
kiemelte: az idei tanévnyitó
különleges, ugyanis egy 372
millió forintos iskolafelújításba
kezdenek. Ezzel a nagyszabású
beruházással egy XXI. századi
színvonalú tudásközponttá varázsolják a Kossuth Lajos Iskolát. A továbbiakban az igazgató
úr tájékoztatta a jelenlévõket
arról, hogy elkészült a Móra
Ferenc Tagiskola földszinti részének felújítása, ahová a
Sajószentpéteri Egységes Peda-

Iskola pedagógus gárdája. Változás, hogy a Kossuth Lajos Iskola felsõ tagozata a Pécsi Sándor Tagiskola felújított szárnyába költözött erre a tanévre.
„A tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztetõ jegye” - hívta fel a felsõ osztályba
lépõ diákok figyelmét a tanulás
fontosságára Perényi Barnabás,
majd így folytatta: „…mindanynyian új lehetõségek elõtt álltok: most még tiszta, üres az

Látszott az ifjú hölgyeken,
hogy nem elõször álltak
közönség elé
zetõ elmondta: az idén 84 elsõ
osztályos diák lesz a Kossuth
Lajos Iskolában. Tóth Péter, a
Móra Ferenc Tagiskola tagintézmény-vezetõje pedig arról
tájékoztatott, hogy az informatika órák számát megnövelik a
tagintézményükben, így biztosítva a diákok korszerû számítástechnikai oktatását. Áttanítással új matematika és ének
szakos tanárok érkeznek hozzájuk, s természetesen az elmúlt évben megkedvelt iskolabusz is újra közlekedik.
Búzafalvi Tamás

Bányásznap immár 59-edszer
A bányászat városunkban
ma már csak a múlt, pedig
több mint száz éven át számos család biztos megélhetését jelentették a környékbeli
bányák. A bányászok munkája
nem volt könnyû, mégis sokan vállalták ezt a nehéz és veszélyes hivatást, soha nem
tudva, hogy mikor nem lesz
visszatérés a mélybõl. Az õ áldozatvállalásuknak állít emléket 1951-tõl a bányászat és a
bányászatban dolgozók ünnepnapja, a bányásznap. Bár
már nincs bánya, nincsenek
bányászok, de vannak emlé-

kek, amelyekre az utókornak
emlékeznie kell. Így van ez városunkban is, hisz a bányák
bezárása óta évrõl évre megemlékezünk a bányászokról.
Ebben az évben szeptember
ötödikén emlékeztünk együtt
a Bányász emlékparkban az áldozatokra. Az ünnepi mûsor a
mûvelõdési házban volt, ahová sok volt bányász családjával
együtt jött el. Takács Alajos katolikus esperes szentelte meg
az ünnepséget, majd Fekete
Erikának, a SKÁI tanulójának
elõadásában hallgatta meg a
közönség Juhász Gyula Him-

nusz az emberhez címû versét. Ezután a Perecesi Bányász
Fúvószenekar zenei kísérete
mellett felolvasták a bányászáldozatok nevét. Az emlékezést kissé oldottabbá tették a
Sajógyöngye Népdalkör és a
Szedlacsek Lajos elõadásában
elhangzó bányászdalok. Dr.
Faragó Péter polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy múlt nélkül
nincs se jelen, se jövendõ, és
az elõdök hagyományait a ma
nemzedékének is õriznie,
ápolnia kell. A Perecesi Bányász Fúvószenekar elõadásá4

ban elhangzott a bányászhimnusz, majd a jelenlévõk elhelyezték az emlékezés virágait a
bányász emlékmûnél. Ezt követõen az MSK galériájában
megnyitották Tölczéki Ferenc
emlékkiállítását, amely a „Bányász élet” címet viseli. A színháztermben Szirmay László, a
Sajószentpéteri Bányász Szakszervezet elnöke mondott köszöntõt. Végezetül Tóth Éva
és Leblanc Gyõzõ elõadómûvészek ünnepi mûsora szórakoztatta a közönséget.
Román Péterné
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Támogatás a krízisalapból az igazi rászorulóknak
Közel hatmilliárd forint gyûlt össze a rászorulók számára létrehozott krízisalapba. Ebbõl
a tavaly szeptembertõl
munkanélkülivé
vált
magyar állampolgárok
juthatnak némi átmeneti segítséghez.
A gazdasági válság következtében tízezrek veszítették el állásukat az elmúlt 8-10 hónapban, akiknek azt követõen komoly egzisztenciális problémákkal kellett szembenézniük.
Miközben nem kaptak fizetést,
ám esetleg volt lakáscélú hiteltartozásuk, a forint gyengülése
- és a bankok mohósága - miatt
emelkedett a törlesztõ részletük. Duplán járt rosszul az, akinek közben az egészségi állapota is megromlott, hiszen a
szigorított
nyugdíjaztatási
rendszerben vajmi kevés esélye van a rokkantsági nyugdíjra. Az õ számukra találta ki a
Bajnai-kormány a krízisalapot,
amelybe az elsõ lépcsõben
egymilliárd forint állami pénzt
tettek. Ezt a keretet a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) további nyolcszázmillió forinttal megtoldotta,
amely összeg a bírságokból
folyt be. A következõ lépcsõben megszólította a politika az
áramszolgáltatókat, akiknek az
elmúlt idõszakban jelentõs
többletbevételük keletkezett,
hogy milliárdjaikat fizessék be
a krízisalapba. Így tõlük ide hárommilliárd forint érkezett, további kétmilliárdot pedig
azokhoz a rászorulókhoz juttatnak el egy alapítványon keresztül, akiket a közeljövõben
a felgyûlt adósságuk miatt már
ki kellett volna zárniuk az
áramfogyasztásból.
Kérdésünkre, miszerint akkora extraprofittal dolgozik-e
az ELMÛ és az ÉMÁSZ, hogy
több milliárd forint plusz jövedelemhez jutnak, a társaság
kommunikációs igazgatója válaszolt. Dr. Boross Norbert elmondta: az utóbbi idõszakban
csökkent az elektromos áram
beszerzési ára, ezért jutottak a
szolgáltató társaságok plusz
bevételhez. Ezt a pénzt háló-

zatfejlesztésre is fordíthatták
volna, vagy visszafizethetnék a
fogyasztóknak. Ez utóbbi azért
lenne lehetetlen, mert a többletbevétel fogyasztónként csupán 150 forint volt, amit a
pénzügyi és a postai szolgáltatási díjak nulláznának. Eleget
kellett viszont tenniük a törvényi rendelkezésnek, ezért átutalták az ominózus összeget a
krízisalapba.

polgármesteri hivatalok szociális osztályán is beszerezhetõk kitöltve a település jegyzõjének kell benyújtani, aki aztán
ellenõrzi az adatok valóságtartalmát. Fontos tudni, hogy egy
családból csak egy személy igényelheti a krízissegélyt, amirõl
nyilatkozni is kell. A megítélhetõ összeg 20 és 50 ezer forint között állapítható meg, de
rendkívüli helyzetben elérheti

Sokak fejében ott motoszkál a kérdõjel, ha a Hogyan
tovább… kezdetû mondatra keresik a választ
Az oda befolyt pénzek elosztására a civil szférából szerveztek tanácsadó testületet, aminek feladata az állami támogatásra szorulók feltárása, valamint a beadott kérvények valóságtartalmának ellenõrzése.
A krízissegélyre jogosultaknál vizsgálni kell a jövedelmi
viszonyt, mivel feltétel, hogy
egy családban az átlagjövedelem nem lépheti túl az 57 815
forintos határt, vagyis a minimálbér nettó összegét. Nem
vehetik igénybe ezt a támogatást a nyugellátásban részesülõk, nem nyújthat be kérelmet
az sem, aki árvaellátást, rokkantjáradékot vagy egészségügyi ellátást kap. Igazolni kell,
hogy a jogosult a gazdasági válság miatt került olyan helyzetbe, amely a létfenntartását veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy
2008 szeptemberétõl veszítette el állását, azóta került olyan
krízishelyzetbe, hogy most élvezheti a kormány egyszeri,
néhány tízezer forintos anyagi
támogatását.
Az internetrõl is letölthetõ
nyomtatványokat - amelyek a

akár a százezer forintot is. A
jegyzõ által jóváhagyott kérelmek a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kerülnek,
ahol nyolc napon belül dönte-

5

nek a támogatás összegérõl.
A program augusztus elsején
kezdõdött, és a tervek szerint
2009. október végéig tart.
Mindez feltételes módban értendõ, mert érkezhetnek a krízisalapba még összegek néhány nagyvállalattól vagy akár
pénzintézetektõl is.
A szeptember 10-ei állás szerint országosan 12 ezren adták
be a támogatási kérelmüket,
közülük nyolcezren kerültek a
támogatott kategóriába. Augusztus óta 300 millió forintot
osztottak szét, ez az összeg az
áramszolgáltatók befizetése
mellett az állami cégek vezetõinek prémiumából és magánszemélyek felajánlásából folyt
be az alapba. Egy szervezet így
egymillió forinttal segíti a rászorulókat, míg 204 magánszemély 28 millió forintot adott
össze. Átlagosan 37 ezer forinthoz jutottak a támogatásra jogosultak, amely összeg átmeneti segélynek tekinthetõ, hiszen nem ez jelentheti a végleges megoldást. A nagy érdeklõdés miatt a kormány úgy döntött, hogy a novemberi idõpont helyett ez év végéig mûködteti a krízislapban rejlõ támogatási formát.
K.I.
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Bõvülõ szolgáltatások a megújuló GYÓMI-ban
Interjú dr. Csiba Gáborral, a megyei kórház fõigazgató-fõorvosával
ben is felmerül fûtési, világítási, takarítási, sõt, bizonyos esetekben informatikai költség is.
Így aztán az OEP-tõl kapott finanszírozáson a kórház, illetve
a sajószentpéteri önkormányzat közösen osztozik.
- A betegek jelentõs része
ragaszkodik az orvosához, legyen az háziorvos vagy bármilyen szakorvos. Miként lehet majd azt biztosítani, hogy
a sajószentpéteriek mindig
ugyanazokat a doktorokat
lássák a szakrendeléseken?
- Kétféle megoldás létezik a
rendelések lebonyolítására. Az
egyik, hogy rendszeresen azok
a kollégák látják el ezt a feladatot, akik hetente egy-két nap
egyébként is vállalnak kórházon kívüli rendeléseket, a másik, hogy forgó rendszerben
minden héten más-más szakember jár ki Sajószentpéterre.
Ez utóbbi meglehetõsen sze-

Pozitív hatásait tekintve városunk egyik legjelentõsebb beruházása indul útjára rövid idõn belül, melynek
keretében nem csupán megújul, hanem egy vadonatúj
szárnnyal ki is egészül a GYÓMI épülete. Az új épületrészben két új szakrendelés is helyet kap, amelyek a
megyei kórház és a város példaértékû együttmûködésének köszönhetõen tovább javítják Sajószentpéter egészségügyi ellátását. A részletekrõl dr. Csiba Gábor tájékoztatta lapunkat.

Amint azt dr. Csiba Gábor
is hangsúlyozta, elsõsorban
a sajószentpéteriek
profitálnak majd
az új szakrendelésekbõl
- Az új szakrendelések tárgyi feltételeit az önkormányzat, személyi feltételeit pedig a megyei kórház
biztosítja. Ismerve az egészségügy jelenlegi helyzetét,
nem lehetett egyszerû tetõ
alá hozni ezt a megállapodást, hiszen manapság inkább szûkítik az ellátások
körét, itt pedig éppen az ellenkezõje történik.
- Egy új szakrendelés valóban rendkívül bonyolult adminisztrációs folyamat eredményeként jöhet létre, ezért gondoltunk arra - közösen a városvezetéssel -, hogy a Sajószentpéteren kialakítandó fül-orrgége és urológiai szakrendelés
a megyei kórház "kinyújtott
karja" lenne, azaz a szóban forgó két szakterületen rendelési
órákat adnánk a városnak. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
az önkormányzat a tárgyi, mi
pedig a mûködési feltételeket
teremtjük meg oly módon,
hogy a kórház által alkalmazott

szakorvosok helyben látnák el
a betegeket.
- Milyen elõnyökkel járhat
a sajószentpéteriek számára
a két újabb szakellátás?
- Azt kell mondanom, hogy elsõsorban valóban az ott élõk
számára lesz ennek pozitív hozadéka, hiszen amint ténylegesen elindul a már korábban említett két szakrendelés, számos
megterhelõ (esetenként fölösleges) utazástól kímélhetjük meg
a pácienseket. Akár fül-orr-gégészeti, akár urológiai problémával a beruházást követõen nem
kell majd Miskolcra utazni, és
ott hosszú órákat várni. Elég
lesz csak a háziorvoshoz elmenni, aki - szükség esetén - a két ajtóval távolabb lévõ rendelõbe
küldi a beteget, ahol ugyanolyan magas szintû ellátásban
részesül, mintha a megyei kórház szakrendelõjében lenne.
- Lehet-e már konkrétan
tudni, hogy óraszámok tekintetében mire számíthatunk?
- Heti 4-4 óráról van szó, arról azonban, hogy ez hány alkalommal, illetve milyen beosztásban kerül felhasználásra,
még nem tudok érdemben
nyilatkozni, miután ez leginkább a helyi munkaszervezés
függvénye. Ami nyilván lehet
heti egy alkalom, de lehet kétszer két óra is. Azt gondolom,
hogy ez menet közben fog kialakulni, a betegforgalom intenzitását figyelembe véve.
- Jelen esetben miként mûködik majd a finanszírozás?
- Az elvégzett beavatkozások
után járó finanszírozást a megyei kórház kapja majd, de természetesen hónapról hónapra
részletes elszámolást kell készítenünk az önkormányzatnak, hiszen az ottani rendelõk-

- Amint az épület, illetve az
egyes rendelõk megkapják a
mûködési engedélyt, azt követõen elvileg nincs akadálya,
hogy megkezdõdjön a munka.
Természetesen a megyei közgyûlésnek is hozzá kell járulnia ehhez, az elvi beleegyezést
már meg is kaptuk, így tulajdonképpen az már csak egy
formális döntés lesz.
- Pillanatnyilag két szakrendelésrõl beszélünk. Ha
egy kicsit a jövõbe tekintünk, és a város részérõl
újabb ellátásokra mutatkozna igény, lehet-e tovább szélesíteni a palettát?
- Amennyiben valós igény
van rá, nem látom akadályát.
Azt is el kell mondanom, hogy
már hosszú évek óta így mûködik a sajószentpéteri laboratórium is, de természetesen a
belgyógyászati óraszámokat is
lehetne növelni. Hangsúlyo-

A 26-os fõút felõl nézve így fest majd a felújított
GYÓMI épülete
mélytelenné teszi az orvos-beteg kapcsolatot, így én magam
is azt támogatom, hogy mindkét szakrendelés esetében egyegy állandó szakorvos lássa el
ezt a feladatot. Ez többféle
elõnnyel is jár: egyrészt rendkívül jó munkakapcsolat alakulhat ki az ottani kollégákkal,
másrészt (a betegek bizalmát
elnyerve) egy pacientúra is létrejöhet a sajószentpéteriekbõl.
- Amikor elkészül az új
épület, mennyi idõ kell ahhoz, hogy elinduljanak az új
szolgáltatások?
6

zom, ennek akkor van értelme,
ha a betegforgalom ezt valóban indokolja. Ha már a fejlesztésekrõl beszélünk, azt is
el kell mondanom, hogy a megyei kórház (uniós pályázat segítségével) nemrégiben hajtott
végre egy nagy volumenû (1,5
Mrd Ft értékû) informatikai
fejlesztést, amely a régió (Borsod, Heves és Nógrád megye)
valamennyi egészségügyi intézményét összekapcsolja, kvázi egy naprakész, közös adatbázissá egyesíti. Ehhez a rendszerhez is érdemes lenne a
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sajószentpéteri házi- és szakorvosi rendelõknek kapcsolódniuk. A számos pozitívum közül
csak kettõt emelnék ki: nem
kell a betegeknek az összes leletüket rendelõrõl rendelõre,
kórházról kórházra magukkal
vinniük, hiszen az egységes
adatbázisban minden korábbi
vizsgálati eredményük megtalálható, s egy gombnyomással
kikereshetõ. Az sem elhanyagolható szempont, hogy nem
kell a betegeknek például egy
elõjegyzés miatt a kórházban
sorakozniuk, hiszen a beküldõ
orvos, a számítógépes rendszer segítségével, pillanatok

A hátsó homlokzat is impozáns látványt nyújt

alatt ezt is elintézheti. Bátran
mondhatom, komoly távlatok
vannak még a fejlõdés, fejlesztés tekintetében.
Városunkban ezeket a távlatokat az a nyertes EU-s pályázat
nyitotta meg, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, 347 millió forintos
összköltséggel (ebbõl 282 millió Ft vissza nem térítendõ támogatás) - a szakrendelések
mellett - a házi- és a gyermekorvosok, a fogorvosok, a védõnõi
szolgálat és nem utolsósorban
a központi orvosi ügyelet megfelelõ elhelyezését is biztosítja.
Sulyok Barnabás

Az ÉMOP-4.1.1/A -2008-0092 számú projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával
valósul meg.

Orvosi mûszerek, pályázat útján
Napjainkban csak azok a
szervezetek tudnak jól és hatékonyan mûködni, amelyek
élnek a pályázatok adta lehetõségekkel. Így van ezzel a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat is: minden pályázati
lehetõséget
kihasználnak,
hogy munkájukat hatékonyabbá és eredményesebbé tegyék.
Sok éven keresztül írtak sikeres pályázatokat a német nyelvi napközi megszervezésére. A

tavalyi évben is olyan pályázatot nyújtottak be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához, amellyel orvosi mûszereket lehetett nyerni. A pályázat sikeres volt, de
sajnos majdnem egy évig kellett várniuk a mûszerek megérkezésére. Ám végre eljött a
várva várt pillanat! Ez év július
24-én Budapesten, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának irodájá-

ban, a német nagykövetség
munkatársának jelenlétében
átvehették a mûszereket: az
EKG-t, a defibrillátort, a 24
órás vérnyomásmérõt és a laborkészüléket. Az eszközök
nagy részét a szeptember 6án, Dusnokon megrendezett
egészségnapon már fel is avatták. A Német Kisebbségi Önkormányzat további hasonló
rendezvényekre készül nemcsak Dusnokon, hanem Sajó-

A német vendégek szeptember 7-én érkeztek
Sajószentpéterre
7

szentpéteren is. Jó az egészségi állapotunkat rendszeresen
ellenõrizni, mert a betegség
csak akkor gyógyítható, ha
idõben felismerik. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat munkájáról elismerõen
nyilatkoztak a nálunk járt német vendégek is, akik szeptember 7-én látogatták meg
városunkat.
Románné
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Átutazóban Sajószentpéteren, immár harminchárom éve
Portré: dr. Bakonyi Judit
munka, ugyanakkor minden
harmadik éjszakát az ügyeletben töltöttem. Sok esetben a
férjemmel egyszerre voltunk
éjszakai szolgálatban, olyankor a gyermekünk az ügyeleti
szobában aludt. Akkoriban
ezek a dolgok követték egymást, de utólag belegondolva
nem biztos, hogy újra vállalnám azt az életvitelt.
- A körzeti orvos felszereltsége elég szegényes volt
a maihoz képest.
- Óriási fejlõdés ment végbe
a mûszertechnikában az elmúlt két évtizedben, most elmondhatom, hogy van egy jól
felszerelt saját rendelõm
EKG-val és sok egyéb modern
gyógyászati eszközzel, amire
büszke vagyok.
- Szükség is van a korszerû berendezésekre, hiszen
a magyar lakosság köztudottan a legbetegebbek között van nyilvántartva a világban. Az egészségtelen
életmódtól a társadalmi
változásokig minden az
egészségügyben csapódik
le.
- Igen, tényleg több a tartós
gondozást igénylõ beteg,
mint a korábbi évtizedekben,
amit jelez a megjelenési
szám. Mintegy húsz évvel ezelõtt napi 30-50 emberrel találkoztam a rendelõben, ma
ez a szám egy laza napon is
meghaladja a nyolcvanat.
Hosszú évek tapasztalatai
alapján kijelenthetem: a 40 év
fölöttiek között szinte nincs
egészséges ember. A civilizációs betegségek megszaporodtak, a normálistól való eltéréseket pedig gyorsan kimutatják a mûszerek. Viszont
alaposan leterhelik az orvosokat az adminisztrációval, ami
végül is jó dolog, csak sok
idõbe kerül.
- Ma már öt orvosi körzetben zajlik rendelés, és
hamarosan elindul a munka a hatos számú körzetben is. Mindez könnyíti a
feszített munkát?
- Egyértelmûen kevesebb

Már egyetemista korában belekóstolt az orvosi szakma rejtelmeibe, amire korai házassága miatt rákényszerült. Volt éjszakás nõvér, mentõtiszt és ügyeletes orvos,
hogy biztosítani tudja családja megélhetését. Dr. Bakonyi Judit elsõ munkahelye Sajószentpéter 5. számú orvosi körzete, ahová az addig a fõvárosban élõ fiatal diplomás nõ csak átutazóba érkezett. Azóta 33 év telt el.
- Egy tõsgyökeres budapesti ember általában büszke arra, hogy az ország fõvárosában él, ahol millió
lehetõség kínálkozik számára a jó életszínvonal kialakításához. Különösen a
'70-es években volt erõs ez
a kultusz, és szinte lenézték a vidékieket vagy a vidékre vágyókat. Miért döntött mégis úgy, hogy elhagyja szülõvárosát?
- A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) általános orvosi karán tanultam,
ahol 1976-ban szereztem diplomát. Azon kevés kivételek
egyike voltam, aki az iskolai
tanulmányok alatt férjhez
ment, majd az egyetem utolsó évében megszülte a nagyobbik gyermekét. Akkoriban az ilyen, iskolai idõn belüli családalapítási dolgokat,
rossz szemmel nézték.
Férjem, dr. Jeviczky Simon
borsodi születésû, és a B.-A.Z. Megyei Tanács ösztöndíjával tanult. Õ tõlem egy évvel
késõbb szerzett diplomát,
ezért bevallom, voltak anyagi
gondjaink. Ekkor vállaltam a
tanulás mellett olyan éjszakai
és hétvégi munkákat, amelyek
kapcsolatban voltak az egészségüggyel. Abban a helyzetben létkérdés volt számunkra
egy lakás, amit éppen
Sajószentpéteren ajánlottak
egy orvosi állással együtt. Mivel mindketten ösztöndíjasok
voltunk, és ennek fejében öt
évet a megyében kellett orvosként eltöltenünk, így kerültünk 1976-ban az akkori
borsodi nagyközségbe.
- Mindjárt megnyerte a
tetszését ez a település,
vagy az elején már kezdte
átértékelni a döntését?
- Kaptunk egy szolgálati la-

kást, amire vágytunk. Különösen nehéz volt az elsõ három
hónap, mivel csak kilencvennapi munka után kaptam fizetést. Férjem még tanult, így
Zoltán fiammal ketten éltünk
Sajószentpéteren, hétvégeken pedig ügyeltem a fõvárosi mentõknél. A diplomaszerzés után a férjem Miskolcon,
a megyei kórház szülész-nõgyógyász orvosaként dolgozott. Kilenc év után úgy döntött, átigazol körzeti orvosnak. Azóta kollégák is vagyunk.

Bakonyi doktornõ soha
nem ijedt meg a munkától
- Egy nõgyógyász rendelhetett úgynevezett általános orvosként is? Ma ez elképzelhetetlen lenne.
- A háziorvostan szakot csak
késõbb indították, én mindjárt az elsõ kurzusok egyikére
iratkoztam be, és 1982-ben
szakvizsgáztam. Azt se felejtsük el, hogy az akkori orvosképzés más lábakon állt.
- Hány beteg jutott akkoriban egy körzeti orvosra?
- Hármunk között oszlott el
a 10 ezernél több helybeli lakos. Teljesebb volt az orvosi
8

beteg jut majd egy-egy háziorvosra, és ügyeletet is ritkábban kell majd adni. Örülök
ennek az egészségügyi fejlesztésnek, ahogyan Sajószentpéter fejlõdésének is. Új lendületet vett a város, és szeretném megélni a jelenlegi tervek megvalósulását, bár a
szakmámban csak addig szeretnék dolgozni, ameddig azt
úgy végzem, ahogyan azt saját
magamtól elvárom. Sajnos,
sok a nyugdíjas orvos, akiknek nagy része 4-5 éven belül
visszavonul, és nagy lesz utánuk az ûr. Félõ, hogy mindez
az egészségügyi rendszer összeomlását fogja eredményezni.
- Hogyan tölti el a kevés
szabadidejét?
- Férjemmel Sajószentpéteren élünk és dolgozunk, két
fiunk közül Zoltán a Fõvárosi
Operettszínház hangtechnikusa, miután zenemûvészeti
tanulmányokat folytatott. Tamás Miskolcon él, pszichológus. Négy éve találtam rá a világ legjobb dolgára, ami a
nagymamaszerep. Három évvel ezelõtt ez a „munka” megduplázódott, ekkor született
a második unokánk. Szerencsére kertes házban lakunk, a
távolság pedig nagyon kicsi,
ezért gyakran látogatnak hozzánk a gyerekek. Ha õk nincsenek, akkor marad az olvasás. Régebben jártunk színházba, ám a kiszámíthatatlan
ügyeleti beosztás miatt azt fel
kellett adnunk. Emellett szeretünk utazni, minden nyáron eltöltünk egy-két hetet
külföldön, mert néha szükségünk van környezetváltozásra
is.
Dr. Bakonyi Judit júniusban
megkapta Sajószentpéter Város Egészségügyi és Szociális
Díját. Azt mondja: nem várta
a kitüntetést, ahogyan 1991ben a Pro Urbe díjat sem, de
nem lepõdött meg, és jólesõen nyugtázta.
Kovács István
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Szociális munkássága egyidõs a várossá válással
Portré: Szentiványi Enikõ
folyamatos képzést és együttmûködést. Bõvültek az ellátások, gyakran módosultak a
szakmai szabályok. A helyi családok életfeltételeit hátrányosan érintette a bányák és az
üveggyár bezárása, sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe.
Ekkor sok ember változtatott
munkahelyet, szakmát, vagy
lett munkanélküli. Ezek az események jelentõsen megnövel-

Részleteiben kevesen ismerhetik jobban Sajószentpéter elmúlt húsz évének szociális területét, mint
Szentiványi Enikõ. A Szervezési és Intézményirányító
Osztály ügyintézõjeként állandó, napi kapcsolatban
van a támogatásra szoruló családokkal, miközben folyamatosan követnie kell a gyakori törvényi változásokat.
Minden Sajószentpéterhez
köti. Sajószentpéteren született, a Pécsi Sándor Általános
Iskolában végezte általános iskolai tanulmányait, középiskolás korában pedig naponta ingázott Miskolcra, a Földes Ferenc Gimnáziumba. A sikeres
érettségi után a budapesti
Orvostovábbképzõ Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Karára
került, ahol 1987-ben szerzett
diplomát. Elsõ munkahelyét a
jelenlegi Területi Szociális Központ elõdjénél találta meg. Az
idõsek klubjának helyettes vezetõjeként feladatkörébe tartozott az általános vezetõi tevékenységgel járó adminisztráció, ellátotti kérelmek ügyintézése, a nyilvántartások vezetése, a térítési díjak felülvizsgálata, megállapítása ugyanúgy,
mint a napi ebédrendelések
intézése. A település mindkét
idõsek klubjában napi rendszerességgel találkozott magányos, segítségre szoruló emberekkel, akik sokszor osztották
meg vele gondjaikat és örömüket egyaránt.
Az elsõ változás 1989-ben
következett be szakmai pályafutásában. Ekkor kapott városi
rangot Sajószentpéter, ami a
hivatal feladatait is megnövelte. Ekkor került az Ellátás-szervezési és Felügyeleti Osztályra,
ahol a szociális ügyek és a segélyezések intézését bízták rá.
Abban a munkakörben még
behatóbban ismerhette meg a
városban élõ személyek, családok szociális helyzetét, és ott
tudta meg, ki az igazán támogatásra szoruló ember.
Késõbb, a hivatal szervezeti
egységeinek átszervezését követõen a jegyzõi titkárságra került, ahol a hivatalvezetõt addig szerzett tapasztalataival,
törvényi ismereteivel segítette.

Jelenleg az Intézményirányító és Szervezési Osztályon elsõdlegesen az egészségügyi és
szociális intézmények mûködésével kapcsolatos feladatokat
látja el, részt vesz az intézmény-fenntartói társulási megállapodások, az ellátási szerzõdések és a személyes gondoskodást biztosító ellátások mûködési engedélyeinek elõkészítésében, a választási feladatok
végrehajtásában; végzi a települési kisebbségi önkormányzatok ügyviteli feladatait, követi a pályázati lehetõségeket és
részt vesz a pályázati anyagok
elkészítésében. A pályázatok
többsége általában sikerrel
végzõdik. Emellett a leghátrányosabb réteg számára a lehetõségek szerint igyekszik munkatársaival és az intézményi
családgondozók, védõnõk, pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsök segítségével szociális nyári gyermekétkeztetést szervezni, és a tartós
élelmiszert biztosító támogatást eljuttatni. Utólag is jónak
tartja a Gyermekétkeztetési
Alapítvány támogatásával 20042006. években megvalósult
„Mindenki ebédel”, valamint a
2008-2009. év EU-élelmiszersegély programját. Az idei szociális nyári gyermekétkeztetésben 340 óvodás és iskolás korú
gyermek vett részt.
Jelenlegi legnagyobb feladatként a Területi Szociális Központ és a bölcsõde pályázatának elõkészítését tartja, a tervek szerint ez a két intézmény
költözik majd a volt 6. Számú
Általános Iskola épületébe.
Mi zajlott az eltelt húsz évben a szociális és az egészségügyi területen? Egymást érték
és érik a változások, melyek
megkövetelik a terület munkatársaitól a naprakészséget, a

Szentiványi Enikõt minden
szülõvárosához,
Sajószentpéterhez köti
ték a szociális ügyintézõk
munkáját és a szociális segélyezésre, támogatásokra kifizetett összeget. Az egészségügyben ugyanúgy megtörtént egy
váltás, hiszen az évtizedeken át
megszokott körzeti orvosi
rendszer is átalakult. Az orvosok ma már vállalkozókként
végzik munkájukat, és jelenleg
csak a 6-os körzet mûködik intézményi keretek között. A
Gyógyító Megelõzõ Intézmény

feladatkörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
továbbra is az önkormányzathoz tartozik. Önkormányzati
hozzájárulást igényel a területi
ellátási kötelezettséggel bíró
körzetek mûködtetési, praxisjogának elidegenítése, átruházása is. Jó hír, hogy bõvült a
körzetszám: az eddigi öt körzetbõl új területi megosztással
hatot hoztak létre, és már folyamatban van ennek az orvosi
állásnak a betöltése is.
Az egészségügyi és szociális
feladatok ellátása egész embert
kíván, de Szentiványi Enikõ gondolt a továbblépésre is. Részt
vett egy másoddiplomát adó
képzésben, amelynek lezárult a
szorgalmi idõszaka. A diplomamunkához szükséges anyaggyûjtésen már túljutott, már "csak" a
diplomamunkát kellene elkészítenie. Erre azt mondta: minden
csak idõ kérdése.
A hobbijával kapcsolatos érdeklõdésünkre elsõként a
színházlátogatást nevezte meg,
mivel évek óta a miskolci színház rendszeres látogatója.
Utazni is szeret, eddig a hazai
tájak és Európa országainak
megismerésére helyezte a
hangsúlyt. Az olvasás is kedvelt
elfoglaltságai közé tartozik, de
hogy milyen témájú könyvet és
melyik szerzõ munkáját veszi
le a polcról, azt a pillanatnyi
hangulata határozza meg.
A június 26-ai ünnepi képviselõ-testületi ülésen Szentiványi Enikõt Sajószentpéter
Város Közszolgálatáért Díj kitüntetésben részesítették.
Kovács István

Gyors! Olcsó! Hatékony!
Hirdessen a SajóTV képújságjában!
Telefon: 06-20-667-5711
e-mail: sajotv@parisat.hu
9
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Milyen típusú feladatokat adna a közmunkásoknak a téli hónapokban?
Illés Gábor

- A hó eltakarítása gondolom, hogy természetes, akárcsak a síkosságmentesítés.
Nem elég azonban csak a központi területekre koncentrálni, vegyék figyelembe a kis utcákban élõ embereket is! Ha
van rá lehetõség, ezt a munkát
hóesés, ónos esõ vagy nagyobb deresedés esetén éjszaka is végezzék, hogy a reggel
munkába vagy iskolába indulók elõtt ne legyenek közlekedési akadályok. A hideg idõben üresek a játszóterek,
olyankor lehet nyugodt körülmények között elvégezni a felújításukat, és ami mozgatható,
azt mûhelybe kell szállítani és
ott kijavítani. Egyébként az
utóbbi években már nem tapasztaltuk, hogy fennakadás
lett volna a város közlekedésében a téli idõszakban, de az Út
a munkához programban alkalmazottak tovább javíthatnak a helyzeten.

tására. Ilyenkor van idõ az alkatrészbeszerzésre, a tervszerû
megelõzõ karbantartásra is.
Tudom, hogy a napokban alakult meg Sajószentpéteren a
városõrség, de jó lenne, ha a
nap minden szakában teljesítenének szolgálatot, amihez a
húszfõs létszám kevés. A közelmúltban az országos sajtóból
jutott tudomásomra, hogy Ózdon telepgondnokokat vontak
be a közmunkaprogramba,
aminek a lényege, hogy cigány
férfiak járõröznek a többségében cigányok által lakott városrészekben. Õk a korábbi segély
helyett 71 500 Ft bruttó fizetést kapnak, és örülnek a pénzkereseti lehetõségnek. Több
bûncselekményt megakadályoztak és lelepleztek, a rendõröknek pedig munkába állásuk óta csak elvétve kell kimenniük az addig kritikusnak
számító területekre. Talán a
Sajón túli városrészben adoptálni lehetne ezt a módszert.

nús eseményeket jeleznék a
rendõröknek, mi pedig nagyobb biztonságban élhetnénk. Képzelje el, a szomszédunkba néhány hónapja éjjel
fél háromkor ugrott át a kerítésen két férfi, és lefeszítették a
gázcsap védõrácsát. A kutyaugatásra ablakot nyitottam, és
rájuk kiáltottam, mire elszalad-

tak. Kiderült, hogy a környékünkön már szinte alig van
mozdítható fémtárgy, mert
mind ellopták. A közhasznú
dolgozókból ezért lehetne õrséget állítani.

Varga János

Hankó Pál

Jaskó Lajosné
- Szerintem a hótakarítás
lenne a legfontosabb, hogy ne
csúszkáljunk a járdán és az utcán. Az Ibolyatelepen élek, és
elég sok mifelénk a lopás és a
betörés. Ezért, ahogyan más
településeken már megszervezték az õrséget, nálunk is
szükség lenne egy éjjel-nappali figyelõ szolgálatra. Õk a gya-

- Jó dolog, hogy egyesek már
nem csak a postást várják,
hogy vigye a segélyt, hanem
tesznek is valamit a járandóságért. Ha viszont már pénzt
kapnak, tényleg hasznos elfoglaltságot kell találni a számukra. Hogy mit? Jó kérdés, de
szerintem ezen nem nekem,
hanem a városvezetésnek kell
törnie a fejét. Szerencsére

- Az „emberes” hónapok kiválóan alkalmasak a nyáron elhasználódott, megrongálódott
fûkaszák, motoros láncfûrészek és egyéb gépek karbantar10

mostanában elég jól gondolkoztak, ami látszik Péter arculatának változásán.

Andrási János

- A játszótereket át kell vizsgálni, meg lehet szüntetni a
balesetveszélyes állapotokat.
Az út menti korlátokat szintén
ki lehet javítani, átfesteni,
mert azok a balesetmentes
közlekedést szolgálják. A legnagyobb hangsúlyt azonban
az idõsek és a mozgáskorlátozottak segítségnyújtására fektetném. A közmunkások között a megbízható embereknek házi segítségnyújtást adnék feladatul, így segíthetnék
a tényleg rászorult, egyedülálló idõseket. Vágnának fát, bevásárolnának és egyéb lakás
körüli tevékenységet is végezhetnének. Aztán télen kell
megnyesni az út menti fákat,
hogy ne takarják el a közlekedési táblákat, és ne zavarják a
gyalogos forgalmat a lehajló
ágak. Aztán el tudnék képzelni néhány játszóteret a Sajón
túli utcákba, mert akkor az ott
élõ gyerekek saját környezetükben játszhatnának, és viselkedési kultúrájukkal nem
zavarnák más lakótelepek
gyermekeit. Ezeket télen a
közhasznúak gyártsák le, tavasszal pedig szereljék fel!
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Közélet, információk
Fejes Pál

- Télen is gyûlik a szemét, a
vízelvezetõ árkok és vízfolyások megtelnek õsszel falevéllel, aztán ha sok csapadék esik,
különösen hó, akkor olvadáskor gondot jelent a vízelvezetés. A probléma jelentõs részét
télen is meg lehet oldani. A járdák jégtelenítésére is nagyobb
gondot kell fektetni. Mivel külsõ karbantartásra a hidegben
nincs lehetõség, az intézmények belsõ festését nyugodtan
el lehet végezni. Szükség lenne egy mûszaki csoport kialakítására is, akiknek annyi lenne a feladatuk, hogy feltárnák
a városban fennálló hiányosságokat, majd elkészítenék a végrehajtási tervet. Biztosan sok
olyan dolog kerülne felszínre,
amit azután a közhasznúak el
tudnának hárítani.

Csipkés László
- A szakmunkásoknak olyan
szakipari munkákat lehet kitalálni, amihez csak az anyagszükségletet kell biztosítani.
Régi igényünk, hogy útbaigazí-

II. évf. 10. szám

tó táblákat helyezzenek ki az
útkeresztezõdésekbe, ami elõsegítené a közlekedõk tájékozódását. Ehhez csak faanyagra
és néhány segédanyagra van
szükség, ám ha mindezt vállalkozónál rendeli meg az önkormányzat, úgy nagyon sokba kerül. A szakemberek javíthatnák

kókról és az összegyûjtött szemétbõl sok hasznosítható, újrahasznosítható értéket ki lehetne menteni. Péter az elmúlt
2-3 évben sokat fejlõdött, de a
csikket és a szemetet sokan
ugyanúgy eldobálják, mint annak elõtte. Nem értem, miért
nem akarnak kulturáltabb körülményeket teremteni saját
városukban az emberek. Más
nem jut most eszembe, mert

Gyakori panasz a környékünkön, hogy a fiatalok éjszakánként zavarják a köznyugalmat,
ordítoznak, autókkal és motorokkal száguldoznak, és nincs,
aki figyelmeztetné õket.

Simon Tibor

a szemetes konténereket, vagy
enyhébb napokon a játszóterek festését is megoldhatnák.

- A szelektív hulladékgyûjtésre soha nem lehet elég embert
alkalmazni, mert ennek a tevékenységnek soha nincs vége. A
feltárt illegális hulladéklera-

Spisák Martina
- Az oktatási intézményekben kevés a karbantartó, a közmunkások közül villanyszerelõket, festõket, kõmûveseket
és lakatosokat be kellene osztani ezekre a helyekre. Ugyanez igaz az orvosi rendelõkre is,
azok némelyikében is látható a
karbantartás hiánya. Igaz, ennek egyik oka a folyamatos
rongálás, mert hiába szépül
Sajószentpéter, ha egy réteget
nem sikerül átnevelni az európai normákra. A rongálások
megelõzésére jó lenne erõsíteni a közbiztonság javítására
alakult csoportokat, akik rászólnának a randalírozókra is.

belegondolva, nem is olyan
egyszerû ennek a kérdésnek a
megválaszolása.
Kovács I.

Mezõ István rajza
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Mosolyért mosolyt cserébe
Bemutatjuk: dr. Csuka Judit fogszakorvos
- Folyamatosan képezem
magam, igénylem, és erre a
szakma is kötelez. Minden új
dologról tudok, viszont az
életbe való átültetését nem
mindig tudjuk kivitelezni, financiális okok miatt. Például
egy gépi gyökérkezelés nagyon
modern és jó dolog, csak anynyira drágák hozzá a mûszerek, hogy a TB által finanszírozott összeg nagyságrendileg
meg sem közelíti azt. Fogbeültetéssel és fogszabályozással
nem foglalkozunk, az a szájsebész és a fogszabályozó szakorvos feladata.

Már több mint fél év telt el azóta, hogy Sajószentpéter
város nagyra becsült díszpolgára, dr. Kovács István fogszakorvos elhunyt. Nemcsak szeretett családjában hagyott nagy ûrt maga után, hanem azon betegei körében
is, akiket nagy elhivatottsággal és odaadással gyógyított. Egy olyan fogorvos és ember utódaként kell most
helytállnia dr. Csuka Juditnak, aki mindmáig él a
sajószentpéteriek emlékezetében, és akihez az utolsó
pillanatig ragaszkodtak a betegei.
- Milyen érzésekkel kezdte meg fogorvosi tevékenységét
Sajószentpéteren,
amikor megtudta, hogy a
körzet, amelyben dolgozik,
városunk egyik nagyra becsült fogszakorvosának volt
az ellátási területe?
- 2008 novemberében döntöttem el, hogy vásárolok egy
praxist. Úgy éreztem, ideje továbblépni. Kovács doktort sajnos nem volt módomban személyesen ismerni, de amit a
betegektõl hallottam róla, az
azt is megmagyarázza, hogy
miért lett a város díszpolgára.
- Tudjuk, hogy a betegek
közül legtöbben idegenkedve ülnek be a jól bevált, megszokott fogorvosuk kezelései
után egy másik szakember
székébe. Nem érzi-e nehéznek a megöröklött betegek
bizalmának elnyerését?
- Egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy a betegek úgy viszonyulnak hozzánk, ahogyan mi
hozzájuk. Mosollyal fogadjuk a
hozzánk fordulókat, és cserébe mosolyt kapunk vissza.
Igyekszem a betegeket „érthetõen” tájékoztatni a kezelésükrõl, nálam is bizalmatlanságot
szülne az, ha nem tudnám, mikor mi fog történni velem.
- Hol és mennyi ideig dolgozott azelõtt, hogy hozzákezdett e körzet ellátásához? Jelenleg csak itt tevékenykedik, vagy más városban is segít a fogászati problémák megoldásában?
- Miskolcon születtem, Debrecenben végeztem az egyetemet, majd visszatértem a városomba, ahol felnõttem. Eléggé
röghöz kötöttnek tartom magam, ez az egyik oka, hogy
nem mentem külföldre dol-

gozni. 2000-tõl dolgozom a
szék mellett, 2002-ben diplomáztam, és 2004-ben szereztem szakorvosi képesítést. A
szakmát Miskolc legjobb fogorvosának a keze alatt tanulhattam, melyért hálás vagyok a
sorsnak. Azóta viszonyunk baráti, sõt, most már újra kollégák vagyunk, mert a sajószentpéteri rendelés mellett az õ
rendelõjében folytatom a magánrendelésemet. Februártól
augusztusig három munkahelyet kellett vinnünk ahhoz,
hogy itt rendelni tudjunk. Ennek oka az, hogy át kellett adnom a régi munkakörömet az
utódomnak. A mi szakmánkban komplex és hosszadalmas
a váltás. A betegeket nem lehet
cserbenhagyni.
- Mennyire okoz gondot
Önnek, hogy két különbözõ
városban kell a rendelést
összehangolnia?
- Gondot nem okoz, inkább
az idõ hiányával küszködöm. A
munkámnak tulajdonképpen a
rendelés végeztével még nincs
vége. Utána a fogtechnikára járok minden nap, tapasztalatom szerint jobb személyesen
tartani a kapcsolatot a kollégákkal, mivel így a felvetõdõ
problémákat azonnal orvosolni lehet. Az anyagok, eszközök
beszerzése és a hivatalos iratok
folyamatos karbantartása is
sok idõmet felemészti. Tehát
nem okoz gondot, ha az embernek van rá elég ideje.
- Most már tudjuk, hogy
két helyen is helyt kell állnia. Hogyan igyekszik a legjobb lenni a szakmájában?
Használ-e különleges technikákat a különféle beavatkozásoknál, töméseknél,
pótlásoknál?

Csuka doktornõ csillogó
szemekkel mesélt terveirõl,
többek között
a formabontó fogorvosi
rendelõ kialakításáról
- Ellát-e iskolafogászati teendõket?
- Hozzánk tartozik a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Móra és Lévay Tagiskolája, illetve a Móra Ferenc
Úti, valamint a Hunyadi Úti
Tagóvoda is. Gyermekfogászaton is dolgoztam párhuzamosan hét évig, így a kicsik kezelése felüdülés számomra.
- Melyek azok a gyógymódok, amelyekért térítési
díjat kell fizetniük a saját
körzetükhöz tartozó betegeknek?
- A konzerváló kezelésekért
(tömés, gyökértömés, fogkõ
eltávolítás) és a foghúzásért a
hozzánk tartozó betegeknek
12

nem kell fizetniük. Ha fogpótlás készül, annak a technikai
díját kell kifizetni, az orvosi
díjat finanszírozza az OEP. A
jogszabályok folyamatosan
változnak, a fogtechnikák
egyeztetnek az OEP-pel, ehhez kell nekünk is alkalmazkodnunk. Jelenleg kedvezményt csak a közgyógyigazolvánnyal rendelkezõk, a tumoros betegek és a veleszületett rendellenességgel érkezõk kapnak.
- Ha valaki más körzetbõl
érkezik, kell-e fizetnie olyan
beavatkozásért, ami a saját
körzetükhöz tartozó betegeknek ingyenes?
- Nem kezelünk más körzethez tartozó betegeket (kivéve, ha helyettesítésre kérnek
fel minket, és akkut esetrõl
van szó), mivel az magánrendelésnek minõsül. Itt nem
végzünk
magánrendelést,
mert idõben nincs rá kapacitásunk, illetve nem tartanám
fair dolognak a saját betegeinkkel szemben sem, mivel
õk 3-4 hónapot is várnak az
idõpontjukra. Jelenleg decemberre kapnak idõpontot a
tömésekre, pótlásokra érkezõ
betegek. Ennek oka összetett.
Elõször is bevezették az idõkorlátot az egészségügyben,
kvázi meghatározzák, hány
beteget láthatok el egy hónapban. Másodszor: rengeteg
beteg jár hozzánk, harmadszor: senkinek sem egy vagy
két kezelésre van szüksége.
- Mit vigyen magával, aki
szeretné igénybe venni a
fogorvosi ellátást? Mit érdemes még tudni a rendeléssel
kapcsolatban?
- TAJ-kártya, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása kötelezõ, ezek nélkül
nincs ellátás. Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó beteget
a rendelés vége elõtt fél órával
fogadjuk. Alapvetõnek tartom,
hogy kezelés elõtt étkezzenek
a betegek, és a szedett gyógyszerekrõl minden körülmények között adjanak tájékoztatást.
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Bemutatjuk, aktuális
-Vannak-e olyan céljai,
szakmai tervei, amelyek
megvalósítását itt, Sajószentpéteren tervezi?
- Jelenleg a rendelõt terveztetem újra, mivel nemsokára
felújítják az épületet, és egy
teljesen új, formabontó környezetet szeretnék itt megvalósítani. Egy röntgenkészüléket
is szeretnék venni, hogy a be-

II. évf. 10. szám

tegeknek ne kelljen Miskolcra
utazniuk egy-egy felvételért.
Célunk egy modern, jól felszerelt, barátságos rendelõ kialakítása.
- Elárulta nekem, hogy
férje, valamint három és fél
éves kisfia várja haza nap
mint nap, de sajnos a szakmája miatt keveset láthatja
õket. Ennek ellenére jó dön-

tésnek tartja, hogy Sajószentpéterre jött dolgozni?
- Szeretem a szakmámat, szeretek dolgozni, fõleg akkor, ha
nem nehezítik meg a munkámat. Örülök, hogy Sajószentpéterre esett a választásom. Az
itt lakó emberek többsége kedves, a házbéli kollégákkal (fogorvosok, háziorvosok) a kapcsolatunk kifogástalan, nagyon
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segítõkészek, és kiválóan tudunk együtt dolgozni.
- Mi is örülünk, hogy szívesen dolgozik nálunk, és kívánom, hogy céljai megvalósításával sikereket érjen el
Sajószentpéteren!
Vesterné
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Figyelem, türelem, megbecsülés
Egy házassági évforduló okán
aknán, ami tulajdonképpen
korábban a bejáró bányamunkások barakkja volt. Ezen egyszerû körülmények között született meg 1945-ben, a háborús viszontagságok miatt a
vártnál hamarabb, Piroskáék
elsõ gyermeke, Istvánka. A valódi nehézségek ezek után következtek, mert az idõ elõtt világra jött kisfiú ismeretlen betegségben szenvedett. Kórházról kórházra jártak vele, amikor végre három éves korára
kiderítették Budapesten, hogy

kolcra reggel, és csak délután
jött egy vonat onnan vissza. A
megpróbáltatások
ellenére
mégis szerették volna, hogy
Istvánkának legyen testvére.
Így 1951 decemberében nagy
boldogságot jelentett Zsuzsanna nevû lányuk megszületése.
A családi ünnepen jelen voltak kért engedélyt. Azért nem a
Az õ megérkezésekor már báa házaspár gyermekei: Zsuzsan- szüleitõl, mert a szülei az apai
nyászlakásban laktak, de folyana lányuk a két fiával, Szabolcs- testvér árván maradt gyermematosan arra törekedtek, hogy
csal és Bálinttal, valamint István két nevelték. Ennek ellenére
saját kertes házban tudjanak
fiuk a feleségével. A legidõsebb Piroska néni elmondása szeegyszer élni. Nem is sokára,
unoka, Gábor sajnos épp kül- rint nagyon szoros és bensõsé1954-ben egy saját bányászház
földön tartózkodott, így õ csak ges maradt a szülõkkel való
építési akció keretén belül
telefonon keresztül tudta kö- kapcsolata. Fiatalon, hamar
hozzákezdtek jelenlegi
szönteni a boldog nagycsaládi házuk építéséhez.
szülõket. Az ünnepi ebéItt nevelték fel nagy szedet, a fenséges fácánlevest
retetben gyermekeiket,
a család közösen készítetés biztosították egymás
te el, a menü megkoronászámára a nyugodt háttezásaként zserbó került az
ret. Eközben Pista bácsi
asztalra. A gyerekek egy
mellett Piroska néni is 30
mobiltelefon-készülékkel
évet ledolgozott becsülepték meg szüleiket,
lettel. Beszélgetésünk sohogy távolról is szoros
rán mindvégig nagyon
kapcsolatot
tudjanak
szerényen beszéltek Pista
ápolni velük. Õk ugyanis
bácsiék az életükrõl.
mindketten Gyõrben élAzonban
valamennyi
nek a családjukkal, és látomegnyilvánulásukban érgatásaik a távolság miatt
zõdött a másik fél példátfõleg az ünnepnapokra és
lan megbecsülése, tisztea családi eseményekre
lete és szeretete. Hogy
korlátozódnak.
Ahogy
ilyen hosszú ideig hohallgattam az élménybegyan tudtak kitartani egyszámolót, és nézegettem a
más mellett, arra szinte
szintén ajándékba kapott,
egyszerre hangzott a vábekeretezett családi fénylasz: „a kapcsolatunk biképet, egyre kíváncsibb
Piroska néni és Pista bácsi szerint egy jól mûködõ házasság feltétlen
zalomra
épül, szeretjük
lettem arra, hogy hogyan
bizalomra és kölcsönös szeretetre épül
egymást, és mindenben
jutottak el az idõsek eddig
a szép évfordulóig. Érdeklõdé- összeházasodtak. Piroska épp mi az egyensúlyzavarának oka. segítjük a másikat.”
S hogy mit tanácsolnak a
semmel egészen a megismerke- betöltötte a 16. életévét, ami- Ezután Miskolcon kezelték. Az
désükig utaztunk vissza az idõ- kor a nála nyolc évvel idõsebb ott kapott injekciókúra, vala- mai fiataloknak a tapasztalt háben, amelyrõl fõleg Piroska néni szerelmével egybekeltek. Az mint speciális torna segítségé- zasok?
„Meg kell ismerni egymást, fimesélt.
esküvõ napjára úgy emlékez- vel jött helyre a gyermek hoszElmondta, hogy Istvánnal, nek vissza, hogy épp az ebédet szú idõ alatt. Nem volt ez az gyelni kell egymásra, türelmesaki Sajókazincon született fogyasztották, amikor a háború idõszak könnyû a házaspár éle- nek kell lenni a másikkal szem1920. január 07-én, gyermek- miatt megszólalt a búvóhelyre tében. István kemény fizikai ben, és el kell fogadni a másikat
lányként ismerkedett meg, mi- szólító sziréna. Ekkor, hogy ne munkát végzett a bányában. Az a hibáival együtt. Nagyon fontos
kor nagypapája mellett segéd- szakítsák félbe az ünnepi ebé- akkori, még veszélyesebb kö- a megbecsülés, és azt tanácsolkezett egy cukrosbódéban az det, besötétítettek, és csend- rülmények között, sosem lehe- nánk, hogy haraggal soha ne feakkori 1. Számú Általános Is- ben megvárták, míg elmúlt a tett tudni, hogy hazatér-e a küdjenek le a párok.”
Köszönjük szépen a megkola mellett. A fiatal fiú több- veszély. Friss házasként elõször munkából a családjához. Pirosször elsétált a barátaival a bol- Piroska nagynénjénél laktak. kára az otthoni feladatok el- szívlelendõ tanácsokat. Kívátocska elõtt, és nem rejtette István, miután bányászként ki- végzése hárult. A család ellátá- nom, hogy sok szép évet töltvéka alá, hogy tetszik neki az váló munkaerõ volt - számos sa mellett orvoshoz kellett senek még együtt szeretetben,
ifjú leányzó. Amikor elszánta kitüntetés is tanúskodik errõl -, hordania a beteg gyermeket, boldogságban, békességben!
magát az udvarlásra, arra a Pi- még a házasságkötés évében ami azért is körülményes volt,
Vesterné
roskát nevelõ nagynénjééktõl szolgálati lakást kapott a kettes mert csak egy vonat indult MisManapság nagyon ritka eseményrõl szereztem tudomást nemrégiben. Szabó István és neje, Osztrovszky Piroska az idén ünnepelték 65. házassági évfordulójukat.
Az 1944. július 24-én megkötött frigyükre szûk családi
körben emlékeztek otthonukban augusztus elsõ szombatján.
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Szabadidõ, tájékoztató
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