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In Memoriam

2009. OKTÓBER

Isten adta a lehetõséget az emberek formálására
Dr. Horváth Barnabás, borsod-gömöri református esperesre emlékezünk
Nagy veszteség érte a református egyházat. Szeptember 15-én, Miskolcon elhunyt dr. Horváth Barnabás
nyugalmazott borsod-gömöri református esperes, aki
1975-tõl 2003-ig a Sajószentpéter-nagytemplomi gyülekezet lelkészeként szolgált. Sajószentpéter város díszpolgára életének 74. évében rövid, súlyos betegség után
távozott. Szeptember 22-én a megyeszékhelyi Deszka
temetõben helyezték végsõ nyughelyére. Nem is gondolnánk, hogy egy átlagos miskolci tízemeletes bérházban élte feleségével nyugdíjas éveit. Dr. Horváth
Barnabásné Márta nénit azért kerestük fel otthonában,
hogy felidézzük az esperes úr életét.
- Milyen ember volt a férje, hogyan jellemezné? Mikor és hogyan ismerte meg
õt?
- Rendkívül gondoskodó természetû volt Barna. A család
minden tagja számíthatott rá,
mindig lelki támaszt tudott
nyújtani, a legnehezebb pillanatokban is. Jobban szeretett
adni, mint kapni, ez jellemezte
õt. Sok településen tevékenykedett lelkészként a férjem, és
mindenhol értékelték. Népszerûségre tett szert a gyülekezetben is, társaságkedvelõ, nyílt
ember volt világéletében. Mi
már a sárospataki gimnáziumban ismertük egymást, osztálytársak voltunk elsõben és másodikban. A Debreceni Teológiai Akadémián is egy évfolyamra jártunk egy évig. Barna
aztán átkerült a pesti teológiára, ott végzett. Ezt követõen õ

Egy régi csoportkép a bányai templom bejáratánál
- Számos településen szolgált a férje az évek során.
Külföldön is járt Barna bácsi?
- Nagyon szeretett utazni. A
család együtt is sokat kirándult,
és hivatalos utakra is sor került.
Elõbb a szomszédos országokat
jártuk be, késõbb Európa jó részét, de kétszer voltunk Izraelben is egyházi szervezésben.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy
ennyi gyönyörû országba eljuthattunk. Barna sok konferencián megfordult Bécstõl Athénig.
Svájcban tanult, Amerikában
elõadói körutakon járt.
- Barna bácsi mivel foglalkozott szabadidejében?
- Már gimnáziumi évei alatt
megkedvelte az irodalmat. A
prédikációiban is tetten érhetõ
olvasottsága, mûveltsége. Közel
tíz kötete jelent meg eddig, például a Kegyeleti ügyelet címû,
amely különbözõ mûfajú válogatott írásait tartalmazza. Lévay
József költõrõl szerkesztett egy
emlékkönyvet, egy verses- és
egy memoárkötetet. Prédikációs könyve is született Egy év a
szószéken címmel. Õ írta a
Sajószentpéter mûemlékeirõl
szóló füzetet. A zene volt Barna
másik nagy szenvedélye. A kántorképzésben részt vett, igen jó
énekesnek számított, kiválóan
ismerte a vallási énekeket.
Rendkívül igényes ember volt.
Erre példa, hogy az istentiszteletekre alaposan felkészült,
nem vázlatok alapján rögtönzött, hanem pontosan kidolgo-

1936 - 2009
Szerencsen lett segédlelkész,
én pedig abban az idõben Ondon, az esperes mellett teljesítettem szolgálatot. 1981-ig
nem volt a nõknek palástviselési joguk, így csak segédlelkészek lehettek. 1961-ben kötöttünk házasságot.

Márta néni 48 éven keresztül volt dr. Horváth Barna házastársa
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zott igehirdetéseket mondott el
a szószékeken. A Miskolci Bölcsész Egyesületben bibliaismeretet oktatott.

Az életút állomásai
Dr. Horváth Barnabás 1936.
március 14-én született Budapesten. Édesapja hivatalnok
volt a budapesti városházán.
1940-ben a család õsi lakhelyére, Mádra költöztek, ahol a családfõ szõlõsgazdaként töltötte
nyugdíjas éveit, intézte az emberek ügyes-bajos dolgait, és
az egyházközség gondnokaként is részt vett a közéletben.
Édesanyja, Simon Katalin Erzsébet püspökladányi és szentmihályi (ma Tiszavasvári), szintén református családból származott. Az esperes felesége,
Perjéssy Márta Nemesbikken
látta meg a napvilágot, édesapja, Perjéssy László volt 1944 és
'75 közt a sajószentpéteri lelkipásztor. Két gyermekük született. Elsõ szülött fiuk, Ádám
ügyvéd, aki szintén jogász feleségével, Ágnessel két gyermeket nevel, Réka Esztert és Áron
Leventét. Fiatalabb fiuk, Barnabás Dávid újságíró, író, jelenleg egy országos napilap olvasószerkesztõje. Teológiai,
lelki érdeklõdése miatt választotta a Budapesti Református
Teológiai Akadémiát felsõfokú
tanulmányai helyszínéül Márta
néni leendõ férje. 1957-ben
részt vett egy Balás-Piri László
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Aktuális
(ma ötvenhatos szövetségi elnök) által vezetett egyetemista
megmozdulásban, mely röpcédulák terjesztésével akarta emlékeztetni a diákságot '56 diákáldozataira az egyéves évfordulón. Ezért négy hónapos szabadságvesztésre ítélték. A börtönben megerõsödött benne a
lelkészi hivatástudat, az emberek iránti felelõsség. Cellatársainak is lelki támaszt nyújtott,
bibliaórákat tartott a gyötrelmes hónapok alatt. Ezt kérték

II. évf. 11. szám
is tõle a foglyok. Ez az igaztalan elítéltetés évtizedekre árnyékot vetett életére. Szerencsen segédlelkészként kezdte
gyakorolni hivatását 1959-ben.
1964-ben az igrici, a geleji,
majd 1975-ben a Sajószentpéter-nagytemplomi egyházközség lelkipásztorává választották, ahol 2003-ig, nyugdíjba
meneteléig szolgált, közben
évekig az alacskai gyülekezetet
is ellátta. A Doktorok Kollégiuma, valamint számtalan hazai

és külföldi konferencia résztvevõje, elõadója volt. 1980-81ben egy szemesztert a genfi,
egyet a zürichi egyetemen tanult. Az Amerikai Egyesült Államokban két alkalommal járt
egyházi kiküldetésben, amelyekkel a sárospataki református oktatás újraindítását, illetve a két nép közeledését segítette elõ. 1987-ben Kentucky
állam tiszteletbeli polgárává
avatták. Az újraindult sárospataki teológián tíz éven át óra-

adó tanár volt, egyházismeretet és egyházjogot tanított. A
Theologiai Szemle ökumenikus folyóirat szerkesztõbizottságának elnöke volt évekig.
2003-ban érdemeiért Sajószentpéter Város Díszpolgára
címmel tüntették ki. 2009-ben
pedig - ötven évvel diplomaosztója után - a Ráday Kollégium dísztermében átvette a
Károli Gáspár Református
Egyetem aranydiplomáját.
Búzafalvi Tamás

Egyetlen kiút létezik: az átképzés
Idén 18 éves az ÉRÁK
már beindult kõmûves tanfolyam mellett októberben, illetve novemberben indul egy-egy
hegesztõ, plusz minõsített hegesztõ képzésünk, melyek MPA
(Munkaerõ-piaci Alap) által finanszírozott, álláskeresõk számára térítésmentes képzések.
Szakmai képzéseink áprilisban
- az Út a munkához program
miatt - leálltak, és most megpróbáljuk újraindítani ezeket.
- Gondolom, népszerûek
az Önök által indított képzések. Mégis, milyen érdeklõdés van egy-egy meghirdetett tanfolyamra?
- Például a most meghirdetett
hegesztõ tanfolyamunkra a 16
helyre csaknem 300-an jelentkeztek, vagyis közel húszszoros
a túljelentkezés. Az igazat megvallva: komoly problémát jelent
számunkra az, hogy a jelentkezõk közül kiválasszuk azokat,
akik tanulhatnak. Itt ugyanis
szinte 100 százalékban regisztrált munkanélküliek vagy hátrányos helyzetûek pályáznak. A
nehézség abban rejlik, hogy mi
nem egy felsõoktatási intézmény vagyunk, akik a legjobb,
legtehetségesebb tanulókat veszik fel, hanem nekünk a szociális helyzet és a rászorultság alapján kell szelektálnunk. Egy szakmai tesztet viszont kötelezõ kitöltenie minden jelentkezõnek,
majd ezt követõen választjuk ki
a továbbjutókat, az elõbb említett nehéz mérlegelés után.
- Köztudott, hogy az ÉRÁK
szoros szakmai együttmûködésben áll az Észak-magyarországi Regionális Mun-

Sajnos tény, hogy a munkanélküliségi ráta Észak-Magyarországon 20% fölötti, ezen belül Borsod-AbaújZemplén megye a második a megyék országos listáján.
A munkanélküliségbõl pedig csak egyetlen kiút létezik:
az átképzés. Az Észak-magyarországi Regionális Képzõ
Központ képzési igazgatóhelyettesét, Fedor Lászlót kerestük meg, vázolja, milyen új tanfolyamokat indítanak
az õsz folyamán.
- Év végéig összesen 1500 fõ
vesz részt az Út a munkához
programban, mely 35 év alatti,
általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezõ, rendelkezésre állási támogatásban részesülõk számára indul, és célja,
hogy az általános iskola 7-8.
osztályát elvégezzék, illetve általános tudásra, kompetenciákra tegyenek szert a résztvevõk - mondta az ÉRÁK képzési
igazgatóhelyettese lapunknak.
- Ezen kívül most indulnak
õsztõl szakmai tanfolyamaink
is. Ügyintézõ titkár, angol és
ECDL-tanfolyamokat is indítunk, ezek térítésmentes képzések a közszférában átszervezés által érintettek, egészségügyi, pedagógiai jellegû végzettséggel rendelkezõ álláskeresõk számára. 2008-ban nagy
siker volt a „Lépj egyet elõre!”
program, amely egyrészt 7-8.
osztályos felzárkóztató képzést, másrészt OKJ-s szakmai
képzéseket tartalmazott. Több
mint ötszáz fõ szerzett új iskolai végzettséget ebben a programban.
- Mennyire lelkesek a képzésekben résztvevõ hallgatók?
- Nos, az igazság az, hogy
nagy a lemorzsolódás, egy-egy
induló csoportnak körülbelül

Fedor László szerint az
ÉRÁK szerepe meghatározó
a régió felnõttképzésében
az egyharmada érez motiváltságot a tanulásra. Ennek egyik
oka, hogy itt már 20-35 év körüli, általános iskolai végzettséggel nem, csak tanulási kudarccal rendelkezõ felnõttek
vannak, többségüknek több
gyermeke is van, és sajnos kissé már elszokott a tanulástól. A
másik ok pedig, amit már említettem az elõbb, a tanulás iránti motiváció hiánya.
- Milyen új szakmai képzések indultak az õsz folyamán?
- Szakmai képzéseink három
nagy csoportba sorolhatók: gépipari-, építõipari-, kereskedelmi-szolgáltatási képzések. A
3

kaügyi Központtal. Most
õsztõl milyen közös szervezésû képzések indulnak a
megyében?
- Októberben két tanfolyam
indul az úgynevezett TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - keretében B.-A.Z. megyében, többek között
Encsen ECDL, Balassagyarmaton szárazépítõ képzés. A
munkaügyi központ az ÉRÁK
és a Vodafone együttmûködésében, telefonos ügyfélszolgálati munkatársakat képzõ tanfolyamot is szervez.
- Csaknem 20 éves tapasztalattal rendelkeznek. Kérem, vázolja röviden a Képzõ Központ történetét, feladatait!
- Tizennyolc éves évfordulója van az intézménynek, hiszen
1991-ben alapították Miskolcon az Észak-magyarországi
Képzõ Központot, hogy a
rendszerváltás után hirtelen
megnövekvõ munkanélküli rétegeknek szakképzéseket szervezzen. Nem véletlen, hogy az
országban az elsõ Képzõ Központot Borsod megyében létesítették, hiszen a rendszerváltást követõen itt ugrott meg
leginkább - a nehézipar leépítése után - a munkanélküliek
száma. Ma már kilenc regionális felnõttképzõ intézmény
mûködik az országban; Miskolc mellett Budapesten, Békéscsabán,
Debrecenben,
Kecskeméten, Nyíregyházán,
Pécsen, Székesfehérváron és
Szombathelyen.
Búzafalvi Tamás
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Közélet

2009. OKTÓBER

Kávészünet
Kötetlen beszélgetés dr. Faragó Péterrel

tokról beszélnek. Talán a város legelhanyagoltabb belterületi útja. Mikor várható itt
érdemi változás?
- Mielõtt a Lévay utcáról beszélnénk, engedje meg nekem
Szerkesztõ Úr, hogy négy másik utcát is megemlítsek, hiszen rövidesen elindulnak a
felújítási munkálatok a Tárna,
a Péch Antal, a Bükkalja, vala-

leg éppen a közbeszerzési eljárás folyik. Egyébként maximálisan egyetértek azokkal, akik a
Lévay út állapotát szóvá teszik,
ez ugyanis egy több évtizedes
adóssága a városvezetésnek.
Azt is el kell mondanom, hogy
itt nem csupán egy új aszfaltszõnyeg lefektetésérõl van szó,
hanem a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánjuk oldani, hiszen így lehet csak teljes a kivitelezés.
- Úgy tudom, hogy ez
utóbbi beruházás keretében
egy új mûtárggyal is gazdagodik a város, hiszen az Árpád és a Lévay utcát összekötõ gyalogos hidat egy, a
gépjármûvek áthaladását is
biztosító híd váltja majd fel.
- Valóban így van. Nem véletlenül hangsúlyoztam többször
is, hogy a település életében
mennyire fontos az említett
három utca felújítása, hiszen
az Ön által is említett új híd segítségével Sajószentpéter történelmi belvárosát ténylegesen bekapcsolhatjuk a város
vérkeringésébe. De ha már útfelújításokról beszélünk, akkor
hadd mondjam el azt is, hogy a
BÉV-telepi, illetve a most említett utcák rekonstrukciójával
nem fejezõdik be ez a folyamat. Egy ugyancsak nyertes
(belföldi) pályázat segítségével
ugyanis a Somogyi Béla, valamint a Semmelweis utca felújítására is sor kerül.

a Sajószentpétert elkerülõ
útszakasz. Valóban ennyire
jók a kilátások?
- A 26-os fõút elkerülõ szakaszának megépítésérõl született
egy kormányhatározat, minek
eredményeként elkezdõdött a
kivitelezés elõkészítése, vagyis
megkezdõdtek a régészeti
munkák, illetve a kisajátítások.
Ez tulajdonképpen a beruházás elsõ szakasza. A második
szakasz elindításáról szintén
kormányhatározat szólt, azonban néhány hónapig valóban
úgy tûnt, hogy ennek ellenére
meghiúsul a kivitelezés, méghozzá azért, mert ez össze volt
kötve a BorsodChem Zrt. fejlesztésével. Az eredeti elképzelések szerint a BorsodChem
szervizútként használta volna a
jelenlegi 26-os fõút egy jelentõs részét, s így anyagilag is beszállt volna az elkerülõ út megépítésébe, hiszen a cég érdeke
is az lett volna, hogy minél hamarább birtokba vehesse a régi út Berentétõl, majd Kazincbarcikáig terjedõ szakaszát.
Amint azt mindannyian tudjuk, elért minket is a gazdasági
válság, így a vegyi óriás vezetése úgy döntött, mégsem terjeszkednek a 26-os fõút irányába, ebbõl következõen anyagi
támogatást sem nyújtanak az
elkerülõ út megépítéséhez. Ez
volt a helyzet még szeptember
elsõ napjaiban is, amikor felkerestem Hónig Péter miniszter

mint a Bányász úton. Már a kivitelezõ kiválasztása is megtörtént, így november elsõ napjaiban elkezdõdhet a valódi
munka. A Lévay, Árpád és Petõfi út mintegy 90 millió forintos
rekonstrukciója uniós pályázat
keretében valósul meg, jelen-

- Az emberek úgy érzékelik, mintha teljesen leállt
volna a 26-os fõút elkerülõ
szakaszának építése. Ehhez
képest a szeptember havi
képviselõ-testületi ülésen
Polgármester Úr arról beszélt, hogy 2011-re elkészül

urat Budapesten, és személyes
tárgyalást folytattam vele. Úgy
mentem hozzá, hogy elõtte
pontos adatokat kértem Stohl
Gábor úrtól, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közútkezelõ
igazgatójától, a városon áthaladó forgalom nagyságát illetõ-

A városban járva-kelve azt tapasztaltam, hogy vannak
olyan témák, amelyeknek kitüntetett figyelmet szentelnek a sajószentpéteriek, és persze olyanok is akadnak,
amelyek kevésbé érdeklik az itt élõket. Az elõbbi kategóriába tartozik például a Sajó-kötvény felhasználása,
az uniós pályázatok bonyolítása, de ugyancsak idesorolható a 26-os fõút elkerülõ szakaszának építése is. Miután a szeptember havi képviselõ-testületi ülésen számos fontos információ elhangzott az említett témakörökkel kapcsolatban, úgy döntöttem, egy kötetlen beszélgetésre invitálom városunk polgármesterét.
- Az elmúlt havi képviselõtestületi ülésen minden önkormányzati képviselõ kapott egy táblázatot, amely
részletesen tartalmazza a
Sajó-kötvény egyenlegét.
Mit mondanak a számok?
Valóban több százmilliós
veszteségrõl beszélhetünk,
ahogyan azt egyesek már
tudni vélik?
- Szó sincs róla. A több százmilliós veszteség helyett jelenleg mintegy 78-80 milliós pozitív szaldóról tudok beszámolni. Azért mondom, hogy jelenleg, mivel az év végéig - szolidan számolva - további 40 millió forint kamatbevétel várható. Ez összességében azt jelenti, hogy a kötvénykibocsátás
nagyjából 100 millió forintos
pluszt jelent a városnak. Természetesen úgy, hogy ebbõl
már az esedékes kamattörlesztést levontuk. Azt mondhatom
tehát, hogy akik a pontos számok ismerete nélkül százmilliós nagyságrendû veszteséget
vizionáltak, félrevezették a
sajószentpéteri embereket.
Természetesen az sem titok,
hogy ezt miként sikerült realizálnunk. A kölcsönt (kötvényt)
svájci frankban vettük fel, de
azonnal visszatettük forint alapú kamatozó betétbe. Az igaz,
hogy egy ideig gyengélkedett a
forint, azonban a kedvezõtlen
gazdasági folyamatokat ellensúlyozta a svájci bankközi kamatok jelentõs csökkenése (az
árfolyam nõtt, miközben a kamat mértéke csökkent.)
- A minap a Lévay utcában
jártam, és azt kell mondanom: igazuk van az ott élõknek, amikor áldatlan állapo-

Polgármester úr elsõként a
képviselõket tájékoztatta a
Sajó-kötvény egyenlegérõl
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Közélet, aktuális
en. Megdöbbentõ adatok birtokába jutottam: átlagosan napi 9000 gépjármû halad át településünkön, amelybõl több
mint 10 százalék a nehézgépjármûvek aránya. A lényeget
mondom: úgy álltam fel a tárgyalóasztaltól, hogy konkrét
ígéretet kaptam miniszter úrtól arra vonatkozóan, hogy a
tárca kiemelten támogatja az
elkerülõ út megépítését a
szeptember 23-ai egyeztetésen, ahol érdemi döntés született a beruházással kapcsolat-

II. évf. 11. szám
ban. Ma már októbert írunk,
így a végeredmény ismert: a
tárca mellett a szakmai zsûri is
támogatta a 26-os fõút elkerülõ szakaszának megépítést, így
2011-ig megvalósul a beruházás.
- Hosszú ideje húzódik a
városi piac ügye, miközben
a lábas házaknál továbbra is
áldatlan állapotok uralkodnak, miután a kistermelõk
még mindig a földrõl árulják portékáikat. A Nagymogyorós mögötti terület átala-

kulását figyelve úgy tûnik,
egyfajta megoldás körvonalazódik ez ügyben.
- Máris mondom, hogy nem
piacról beszélünk. Annak a
megvalósításához
ugyanis
olyan feltételrendszert kellene
teljesíteni, ami jelen körülmények között utópia. Valójában
tehát egy olyan elárusító helyet alakítunk ki Sajószentpéteren, illetve a környezõ településeken élõ õstermelõk
számára, ahol kulturált körülmények között adhatják el az

általuk megtermelt mezõgazdasági jellegû termékeket. Nagyon fontos kihangsúlyozni,
hogy nem a vándorkereskedõk
számára építjük ezt a helyet.
Az pedig természetes, hogy
amint elkészülünk a kivitelezéssel (reményeim szerint a
hónap végére), a lábas házaknál azonnal felszámoljuk a
mostani kaotikus állapotokat.
- Polgármester Úr! Köszönöm az információkat!
Sulyok Barnabás

A „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezetõ út felújítása” ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 számú projekt
az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Komoly árat fizethetünk a levegõszennyezésért!
A fekete füst nyomába eredtünk
kormányrendelet is tiltja a
nyílt téri és a háztartási tüzelõberendezésekben a hulladékégetést, kivéve a papírhulladékot és a veszélyesnek nem minõsülõ fahulladékot.
- Az imént említett veszélyes hulladékok hogyan károsítják égésük során a környezetet, és milyen mértékben veszélyesek az emberi
szervezetre?
- Az égetés során felszabaduló szerves anyag rákkeltõ hatású, a füst a légzõszervi problémákkal küzdõk betegségét fokozza, a keletkezõ por, korom
pedig jobban szállítja a mérgezõ anyagokat, így könnyebben
bejut a szervezetbe.
Ez vonatkozik az elõzõekben
felsorolt mûanyagokra, de vonatkozik a gumiégetésre, a festékanyagok és egyéb vegyszerek égetésére is.
- Mit tegyen az a lakos, aki
azt tapasztalja, hogy a szomszédjában vagy a környezetében gumit, esetleg más veszélyes hulladékot égetnek?
Melyik illetékes szervnél jelezheti észrevételét?
- Amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy a környezetében égetés folyik, a Polgármes-

Beköszöntött az õsz, ezzel együtt a fûtési szezon is
megkezdõdött. A bérházakban lakóknak, akik saját fûtésrendszerrel rendelkeznek, csak azon kell gondolkodniuk, hogy mikor indítsák be kazánjaikat. Más a
helyzet a családi házakban lakóknál, mert az õ esetükben már azt is át kell gondolni, hogy milyen tüzelõanyaggal gyújtsanak be.
Bár nem alacsonyak a tüzelõanyag-árak, azonban mégis
érdemes odafigyelni arra, hogy
mivel fûtünk - akár csak átmenetileg is. Sajószentpéteren
ugyanis egyre gyakrabban tapasztalható, hogy szúrós szagú
vagy feketén gomolygó füst
száll a levegõben, ami arra enged következtetni, hogy olyan
anyagokat (mûanyag, gumi) is
eltüzelünk kazánjainkban fûtés gyanánt és portáinkon lomtalanítás címén, amelyeknek
komoly környezetszennyezõ
hatásuk van. Pedig az ilyen
környezetkárosító anyagok
égetése jogszabályokba ütközik, és büntetést von maga
után. A témával kapcsolatban
Éles Emõkét, a Polgármesteri
Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának vezetõjét kérdeztem.
- Tudomásom szerint jogszabályok vonatkoznak arra,
hogy milyen anyagokat nem

szabad az állampolgároknak
meggyújtaniuk, égetniük saját portájukon. Hogyan rendelkeznek ezek a jogszabályok, mire kell odafigyelnie minden városlakónak?
- A levegõszennyezéssel kapcsolatban önkormányzatunknak helyi rendelete van, ez a
16/1995(VI.22.)számú rendelet,
mely a köztisztasággal és a települési szilárdhulladékkal összefüggõ tevékenységrõl szól.
A rendelet kimondja, hogy
ahol szervezett települési szilárdhulladék-elszállítás van,
ott nem szabad semmikor,
semmit sem égetni (Sajószentpéteren van szervezett szemétszállítás, ezért belterületen
nem szabad égetni). Külterületen hétfõn és pénteken lehet
égetni, szélcsendes idõben.
Az égetendõ hulladék nem
tartalmazhat pvc, mûanyag flakon, fólia és egyéb veszélyes
hulladékot. A 21/2001.(II.14.)
5

teri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályára kell bejelentést tennie, ez történhet személyesen, írásban vagy telefonon (48/521-086). Ennek alapján, és a saját ellenõrzéseink
alapján, tudjuk számon kérni a
szabálysértõket. Természetesen
a bejelentéseknek tartalmaznia
kell a pontos címet, ahol az
égetés történik, mert a szabálysértést csak a dokumentált eset
alapján tudjuk kiróni.
- Milyen büntetésre számíthat az, aki vét a szabályok ellen?
- A helyi rendeletet megsértõkkel szemben vagy helyszíni
bírságot kell kiszabni, vagy szabálysértési eljárást kell indítani. A bírság mértéke 30 000 Ft
lehet. A háztartási tüzelõberendezésekben történõ hulladékégetésre vonatkozó kormányrendelet betartását általában a Környezetvédelmi Felügyelõség ellenõrzi, itt a bírság
mértéke 100 000 Ft lehet.
- Köszönjük a tájékoztatást!
Ezek az információk remélhetõleg mindenkinek segítenek
abban, hogy helyesen cselekedjen a környezetszennyezés visszaszorítása érdekében.
Orbán Szilvia
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2009. OKTÓBER

Gondolatok egy novella apropóján
egyébként nagyon jó viszonyt
ápolt Laci bácsival), hogy Csiba
doktor bácsit hívják hozzám,
mert õ olyan kedves és megértõ, hogy nem ad injekciót. Akkor, gyerekként, még nem láttam át az összefüggéseket.
Hogyne lett volna megértõ és
türelmes, hiszen 8 gyermek
édesapja volt! Aztán persze felnõttként is hozzá mentem, ha a
betegség ledöntött a lábamról.
Alighogy beléptem a rendelõjébe, minden alkalommal régi is-

Bizonyára Olvasóink is emlékeznek rá, hogy nemrégiben részletekben közöltük városunk díszpolgárának,
dr. Csiba Lászlónak az önéletrajzát, Curriculum vitae
címmel. Megszámolni sem tudom, hány visszajelzés érkezett szerkesztõségünkhöz akkoriban, kivétel nélkül
azért hálálkodva, hogy közkinccsé tettük Csiba Laci bácsi példaértékû életútját.
Minden alkalommal, amikor
ilyen tartalmú levelet vagy emailt olvastam, azonnal eszembe jutott, hogy az elismerés
nem minket, hanem Csiba doktor úr Svájcban élõ leányát illeti, aki papírra vetette a kiváló
orvos, a nagyszerû családapa és
a nem utolsósorban mélyen
vallásos katolikus hívõ visszaemlékezéseit. A nagyszámú érdeklõdõ és köszönetnyilvánító
egyértelmûen azt jelezte számomra, hogy a sajószentpéterieket rendkívüli módon érdekelte egykori orvosuk életútja, sorsa, akirõl már életében
azt mondták a betegei, hogy
pótolhatatlan személyiség. Sajnos a róla szóló sorozat idõközben véget ért, így a Krónika
hasábjain is egyfajta ûr keletkezett. Talán ezért is örültem anynyira, amikor a minap egy emailt kaptam Czellár Csiba Judittól, Svájcból. A doktornõ arról tájékoztatott, hogy az elmúlt évben Sajószentpéteren
járt az édesanyja temetésén, s
ebbõl az alkalomból írt egy rövid novellát, amelyet a rendelkezésünkre bocsát. Íme, egy
rövid idézet az e-mail-bõl:
„Mellékelem A lángos címû
írásomat, ami szervesen hozzátartozik a Curriculumhoz, mivel bepillantást nyújt, milyen is
volt életünk egy pillanata
Szentpéteren, milyen volt
apám-anyám gondoskodó szeretete, milyen volt szülõhelyem hangulata. Tavaly írtam,
édesanyám
halála
után,
Szentpéteren jártamban, mikor
megrohantak az emlékek, és
ezekbõl a fájó-édes képekbõl
született a most küldött elbeszélésem, mellyel megnyertem
a Dunánál 2008 novellapályázat különdíját.”
Talán mondanom sem kell,
fel sem tudtam állni a számítógép elõl, amíg végig nem olvastam a szóban forgó elbeszélést.
Mit mondjak?! Olyan dolog tör-

tént velem, ami utoljára talán
gyerekkoromban: könnycseppek gördültek le az arcomon. A
sorokat olvasva ugyanis megelevenedett elõttem Éva néni
és Laci bácsi alakja. Jól ismer-

Az elismerést bizonyító oklevél,
stílusosan háttérben a Dunával
merõsként üdvözölt, s közölte
az asszisztenseivel, hogy megérkezett a kis Groszkopf. (A
fent említett anyai nagyapámat
hívták Groszkopfnak, aki
egyébként teológiát végzett, de
nem szentelték pappá, mert az
élet úgy hozta, hogy megismerkedett nagymamámmal.) Szóval, ilyen elõzmények után olvastam el A lángos címû novellát, amit kedves Olvasóink,
Önöknek is jó szívvel ajánlok.
Sulyok B.

tem õket, hiszen a katolikus kápolnával szemben, az egykori
Palotás-házban laktunk, így
sokszor hét közben is, de vasárnaponként szinte minden
alkalommal láttam õket, ahogy
sietve érkeztek a misére. Laci
bácsihoz más kapcsolat is fûzött: noha praktizált a településen (és a Pitypalatty-völgyön)
egy Grenda nevû gyermekorvos is, ha már kisgyermekként
is bármi bajom adódott, azt
kértem nagypapámtól (aki
6

A lángos
A vonat lassan zakatolt, minden apró helyen megállt, épp
úgy, mint negyven éve. A táj
sem változott, ismerõs nevû
falvak suhantak el egymás
után, kiégett fû borította a közeli dombokat.
Maga sem tudta, miért jött
vonattal erre a találkozóra, és
nem tudta, miért jött korábban, mint a testvérei. Nem
gondolkodott. Balra látni lehetett a temetõt, nem nézett oda,
a szemben üldögélõ utasra
sem tekintett.
- Maga, ugye nem errefelé
valósi? - hallotta a kérdést, de
nehezére esett a válasz. Nem
akart beszélni, nem akart ismerõsre bukkanni. Behunyta szemét, mint aki alszik, hátha békén hagyják.
- De járt már erre, ugye? Bólintott, hogy elejét vegye a
további beszélgetésnek.
Végre megérkeztek. Az állomás épülete is az volt, mint diákkorában, csak szürkébb, sivárabb. Gyorsan ugrált át a síneken, ki tudja, miért sietett.
Lassított léptein, amúgy is rekkenõ hõség volt, szikrázó porszemeken tükrözõdött a fullasztó meleg.
A kápolna mellett haladt el,
nem nézett oda, próbálta elképzelni: üres-e az anyja helye,
vagy már valaki más telepedett
oda. Eljátszott a gondolattal:
talán nem is igaz, talán csak álmodta, talán ott van most is
anya, hajlott háttal, botjával,
nagy, fekete táskájával a megszokott helyén, az elsõ padban. Nem nézi meg, inkább hazamegy, megvárja otthon, megvárja otthon, mint a többieket.
Túl gyorsan ért oda. A szülõi
ház ridegen állt, a fenyõk megtörten ájuldoztak a melegben,
csend és komorság uralkodott.
Nem ment be, körbejárta az
utcán a házat, lassan, álmodva,
hogy apja várja a teraszon,
mint mindig. Elképzelte,
amint ki-kinézeget az utcára,
és mikor megpillantja, õ repül
felé, s apja majd kezébe veszi
az arcát, magához húzza: - Hát
megérkeztetek? …
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Kultúra, mozaik
Az anyja is szalad már gyors
lépteivel:
- De jó, hogy itt vagytok! - És
máris ezer kérdés, utasítás
árad felé, és õ boldogan engedi magát át nekik, a duruzsoló
édes biztonságnak, testvérei
zsivaja, kacagása, sivítása ismerõs melegének. Itthon van,
nincs már semmi baj, megérkezett.
Lassan elhaladt megint a ház
elõtt, a szomszédos épület
mellett valami ismerõs illat
csapta meg az orrát, és vonzotta a kis bódécska felé, ami
ugyanott állt, mint gyerekkorában: LÁNGOSSÜTÕ. Olvasta
sokszor, boldogan habzsolva a
szót, és már sisteregve készült
is számára a forró, ropogós,
tejfölös lángos.
Vitte a hatalmas tésztát, nem

II. évf. 11. szám
mert a házba most sem bemenni, leült az udvaron a terasz lépcsõjére, és kucorogva
beleharapott gyermekkora emlékébe.
A redõny csak vékony napsugarat engedett át, amikor a
szemét kinyitotta. A nõvérét
látja maga mellett szuszogni ismerõsen. Hát, õ is itt van,
megérkezett, csak álmodta tehát, hogy egy napon fuldokló
zihálással eltûnt közülük örökre a pesterzsébeti temetõbe.
Péntek van, anyjuk piacra
ment, apjuk a rendelõben dolgozik, nyugodtan lehet hát békésen szenderegni. Apa nem
szerette, ha sokáig alszanak, vakációban is korán ébresztette
õket. De, nicsak! Most nem jön
be, nem küldi ki õket az ágyból.
Csend van, lehet szunyókálni.

Megfordult a másik oldalára, mikor fehér köpenyes apja
belépett, szeme alig látszott az
arcát betöltõ kisfiús, huncut
mosolytól:
- Na, milyen meglepetést
hoztam nektek?
S õk egymást lökdösve szaladtak a konyhába, ahol barátságosan ragyogtak a forró lángoshegy tetején az olajcseppek.
- Nekem is hagyjatok! - kiabált a szobából öccse, aki lustán nyújtózkodott még az ágyban.
Nyílt az ajtó, és frissen - két
kezében megrakodva - lépett
be anyjuk, éppen a lángosevésre. Tejfölt, túrót hozott, és
két harsogó zöld lapulevél között aranyló sárga vajat.
És õk nekiestek: ették, hab-

zsolták a lángost, és fölöttük a
két szülõ mosolyogva összehajolt. Anyja dús, geszteszín haja
körbelebegte õket, soha nem
látott olyan fénylõ és puha hajat, mint az övé. Apjuk elégedett mosollyal, vígan fütyörészett...
Kezében valami hideget érzett. A lángost szorongatta,
amin már megfagytak az olajcseppek, kemény volt, kegyetlenül rágós. Beleharapott, és
hangosan zokogott. A könynyek, a tejföl, a zsír összekavarodva hullottak ölébe. Engedte, hagyta, úgysincs, aki rászólna.
Árva lett.
Czellár Csiba Judit

Zebrakommandó
akcióra is, amivel a kinnfelejtett vagy értelmezhetetlen
KRESZ-táblákat akarják megszüntetni október hónapban.
Ha valaki ilyet lát, az Országos
Táblavadász akció kiírásának
megfelelõen fotózza le a táblát, határozza meg a helyét, és
küldje be e-mail-ben a
tablavadasz@borsod.police.hu
címre. A tapasztalatok ugyanis
azt mutatják, hogy a közlekedés rendjét meghatározó jelzõtáblák nem megfelelõek. Vannak olyan útszakaszok, ahol
táblával kellene szabályozni a
forgalmat, és van, ahol indokolatlan a tábla kihelyezése. A
már beérkezett jelzések szerint
különösen az önkormányzati
utak esetében sok a visszásság
ezen a területen. Az õrspa-

Szeptember elejétõl, az iskolakezdéstõl mindenfelé
megnövekedett a gyalogosforgalom, ami különösen az
oktatási intézmények környékén csúcsosodik ki. A
rendõrség évek óta visszatérõ programot szervez erre
az idõszakra, ami elsõsorban a gyalogátkelõhelyek
környékének ellenõrzését jelenti.
most is odamennek, hogy vigyázzanak a gyermekek épségére. A Hunyadi Mátyás Tagiskolánál hasonló a helyzet, míg
a Pécsinél a polgárõrök végzik
ezt a feladatot. Biztosan ennek
is köszönhetõ, hogy az eltelt
idõszakban nem történt gyalogos gázolás városunkban - nyilatkozta
Szternai
Tamás
rendõrõrnagy, õrsparancsnok.
Felhívta a figyelmet egy másik

Mezõ István rajza

- Három kiemelt helyet jelöltünk meg, ahol szeptember
hónapban iskolakezdés elõtt
és kicsengetés után rendõreink biztosították a gyalogátkelõhelyeken a zavartalan közlekedést. Különösen a Kossuth
Lajos Iskolához vezetõ zebra
veszélyes, mivel az a 26-os fõutat szeli át. Ezért segítette
rendõr az áthaladást, és amikor idõnk engedi, kollégáim

rancsnok felhívta a figyelmet a
gépjármûvek téli idõszakra
történõ felkészítésére is. A korai hidegben már érdemes átcserélni a téli gumikat, leellenõrizni a fagyálló és az ablakmosó folyadékot. A megváltozott
idõjárási körülményeket mindenki vegye figyelembe, mert
az autó elindításával eltöltött
idõt késõbb mindenki gyorshajtással akarja behozni, ami
nem vezet jóra.
- A gyermekek közlekedésre
és közbiztonsági helyzetekre
történõ felkészítését két KMBs végzi, akik folyamatos kapcsolatban állnak az intézményekkel, az osztályfõnöki órákon pedig elõadásokat tartanak a tanulóknak.
K.I.

A rend õrei a reggeli, illetve a déli idõszakban is
felbukkantak a gyalogátkelõk környékén
7

Saj szentpØter_2009_10.qxd

10/20/2009

9:05 AM

Page 8

Portré

2009. OKTÓBER

A polgárok védelme és futball, csakis a legmagasabb szinten
Portré: Kocsi Zoltán
ter. Csakhogy ez „négyéves
szakma”, mivel választástól
választásig tart. Ez a helyzet
milyen problémákat vet fel?
- Szakmai javaslatokkal segítjük a munkájukat, veszélyhelyzetben megalapozott javaslatokat készítünk elõ a döntéseikhez. Problémát az okozhatna,
ha nem szakemberként - a mi
jó javaslatunk ellenére - rossz
döntést hozna egy esemény során. A hozzám tartozó 34 település polgármesterével az
ilyen jellegû együttmûködés
eddig zavartalan volt. Ennek
érdekében igyekszünk a polgármestereknek, a katasztrófavédelmi tevékenységgel megbízott hivatali dolgozóknak, illetve a gazdálkodó szervezetek kijelölt személyeinek felkészítõ
tréningeket tartani, és az elõírt
terveket is közösen készítjük.
- Egyértelmû, hogy a vegyi
veszélyek
megelõzésével
kapcsolatos feladatok kötik
le munkájuk nagyobb részét. Milyen veszélyforrások
okozhatnak még meglepetést a térség lakóinak?
- Elõször is a Sajó folyó, valamint a Tardona- és a Szuhapatak árvizeit említem, amelyek esetenként lakott területeket is fenyegetnek, és több
alkalommal már károkat is
okoztak. Ilyenkor meg kell
szervezni a védekezést, az ahhoz szükséges gépeket, erõket
és eszközöket a helyszínre kell
juttatni. Biztosítani kell a bevont személyek ellátását és váltását. Kitelepítés esetén a kitelepítettek elhelyezése és ellátásuk megszervezése jelentkezik
fõ feladatként.
- Kocsi Zoltánt Sajószentpéteren nemcsak polgári védelmi vezetõként ismerik,
hiszen sok évet töltött a
sportpályán is.
- A sport a mai napig az egyik
fontos lételemem. Sajószentpéteren még tanuló koromban, a 3. Számú Általános Iskolában szerettem meg a futballt,
és ezt versenyszerûen a Borsodi Bányász utánpótlás csapataiban is folytattam. Érettségi

A BorsodChemhez legközelebb fekvõ három településen már megszokott dolog a szirénapróba, amit
minden hónap elsõ hétfõjén tartanak. Ilyenkor csak
keveseknek jut eszébe, hogy ez a hang bármikor komoly vegyi veszélyhelyzetre is figyelmeztethet. Hogy
ne alakulhasson ki éles helyzet, ahhoz kell a polgári
védelmi szakemberek megelõzõ munkája. A kazincbarcikai kirendeltség vezetõje Kocsi Zoltán alezredes,
aki korábban, 14 éven át Sajószentpéteren teljesített
szolgálatot.
Sajószentpéteren, Kazincbarcikán és a kistérség további 32
településén számtalan olyan veszélyforrás van, amelyek nem
igazán jellemzõek az ország
más térségeire. Hogy mindezek
csak a lehetõségek szintjén
kelthessenek nyugtalanságot,
ahhoz komoly szakmai munka
kell. A megelõzés feladata a
polgári védelemre hárul. Kocsi
Zoltán az ország egyik legveszélyeztetettebb területén vállalta,
hogy biztonságot nyújt az ott
élõ emberek számára.
- Mindkét városban láthatóan nyugodtan élnek az
emberek, és talán meg sem
fordul a fejükben, hogy a
„vegyióriás” közelsége milyen veszélyeket rejteget.
Mennyire törékeny ez a látszólagos biztonság?
- Azzal nem árulok el titkot,
ha kijelentem: a vegyi üzemek
környékén készülni kell minden eshetõségre. Szerencsére
az utóbbi évtized technikai fejlõdése nagyon sokat javított a
biztonságon. Kiépültek a monitoring-rendszerek, amelyek
azonnal érzékelnék, ha veszélyes gáz kerülne a levegõbe, és
ezzel egyidõben jeleznének a
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ügyeletére. A jelzõrendszert az ügyeletes tiszt a
nap 24 órájában figyelemmel
kíséri, tehát bármilyen probléma esetén azonnal kezdõdhet
a lakossági riasztás és tájékoztatatás, a hibaelhárítás és mentés, vagy legsúlyosabb esetben
a veszélyeztetett területen élõ
lakosság elzárkóztatása.
- Milyen konkrét veszélyeket rejteget a sajószentpéteriek számára a kazincbarcikai nagyüzem?

Kocsi alezredes nem
csupán a polgári védelem,
hanem a sport terén is
letette névjegyét
- A vegyi veszélyhelyzet az
úgynevezett II. telep miatt áll
fenn, mivel az ott álló, feltöltött vasúti tartályvagonokban
darabonként 50 tonna cseppfolyós klórgáz van. Ekkora
mennyiségû mérgezõ anyag
csak akkor kerülhetne a levegõbe, ha a tartálykocsin nagymérvû sérülés, törés keletkezne. Ezért kell fokozottan biztosítani a tartályok útvonalát és a
telepen történõ mozgását.
Egyébként a BorsodChem vezetõi magát az üzemet saját kategóriájában a legbiztonságosabbak közé sorolják. Minden
gyáregységet a legmodernebb
biztonsági berendezésekkel
szereltek fel, és saját, nagyon
jól képzett emberekbõl álló
tûzoltóságot tartanak fenn,
akiket a legmodernebb felszereléssel látnak el.
- Talán nem mindenki tudja, hogy egy-egy település katasztrófavédelmi
vezetõje
minden esetben a polgármes8

után ennek köszönhetõen kerültem Szentendrére, a Kossuth Lajos Katonai Fõiskola
sportszakaszába, ahol 1983ban a hadnagyi rendfokozat
mellett testnevelõ tanári diplomát is kaptam. Ez utóbbi végzettségemet 1990 és '94 között
a Berentei Általános Iskolában
gyakoroltam is. A 90-es évek
elején még kapusként védtem
a Sajószentpéteri VSE felnõtt
csapatában, majd kipróbáltam
az edzõi pályát: 1993-tól 2007ig a serdülõtõl a felnõtt csapatig minden korosztállyal dolgoztam Szentpéteren, talán
nem is sikertelenül.
- Ilyen életút után biztosra
vehetõ, hogy csak a kispadtól
szakadt el, de a sporttól nem.
- A sport, de különösen a foci az életelememmé vált, vagy
mondjam ki én: futballõrült
vagyok. Mi mással lehetne magyarázni, hogy kb. kétezer
DVD-n õrzöm 1954-tõl a világbajnokságok, 1968-tól az Európa-bajnokságok és a nemzetközi kupameccsek, köztük a
magyar válogatott és klubcsapataink mérkõzéseinek felvételeit? Tagja vagyok egy nemzetközi társaságnak, akik között sok-sok európai, kanadai
és ausztrál gyûjtõ is van. Velük
szoktam a még hiányzó mecscseket cserélgetni. Másik gyûjteményem újságokból áll:
1970-tõl a Képes Sport és a
Labdarúgás minden példányát
õrzöm. Ez a hobbi sok szabadidõmet elvesz. Arra azonban
vigyázok, hogy a hobbim ne
menjen a család rovására, Nikoletta és Levente gyermekeim, valamint feleségem ne
érezhessék úgy, hogy emiatt
háttérbe lennének szorítva.
Kocsi Zoltán Sajószentpétert
csak katonai szolgálata idõszakában hagyta el, akkor is csupán átmenetileg. Helyi gyereknek tartja magát, idekötik barátai és sporttársai. Eddigi
munkáját és ragaszkodását a
közelmúltban Közszolgálatért
kitüntetéssel honorálta városunk képviselõ-testülete.
Kovács István
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Portré

II. évf. 11. szám

Hittel és szeretettel nevelni
Portré: Bagyinszki Jánosné
tanév eleji keresgélés zajlik,
de úgy tûnik, a gyerektornát
és a játszóházi foglalkozást
idén is elindítják. Bagyinszki
Jánosné az oktatási intézmények összevonása óta a Móra
Ferenc Utcai Tagóvodát irányítja, helyettes vezetõi státusban. Azt mondja: felszereltségüket a megyében sokan megirigyelnék, mivel az elmúlt két
évtizedben minden lehetõséget megragadtak a fejlesztésekre. Õ leginkább a gyerme-

„Azt tekintem pedagógiai munkám legnagyobb eredményének, ha egy kisgyermek kifejezi felém szeretetét.
Teszik ezt a gyerekek szavakkal vagy tettekkel. Talán a
tettek meggyõzõbbek minden szónál! Ilyen lehet egy
szem ragacsos cukorka, amit a tenyerében hozott el nekem egy kisfiú néhány évvel ezelõtt, a születésnapomra. Amikor kinyitotta tenyerét, és elém tartotta, tudtam,
hogy nagyon szereti õ is, és ritkán jut hozzá. Mégis nekem adta!”- nyilatkozta a Krónikának Bagyinszki
Jánosné, a Móra Ferenc Úti Tagóvoda helyettes vezetõje, akit a képviselõ-testület elismerõ plakettel jutalmazott.
„Sajószentpéteren születtem 1955-ben. A Szabadságtelepen nõttem fel nõvéremmel
együtt. Édesanyám ápolónõ,
édesapám pedig kõmûves
volt. Mindketten keményen
dolgoztak, és minket is erre
neveltek.
Az akkori I. Számú Általános
Iskolába - ma Kossuth Lajos Általános Iskola - jártam, majd
középiskolai tanulmányaimat
Miskolcon, a Herman Ottó
Gimnázium francia nyelvi szakos osztályában végeztem.
Érettségi után képesítés nélküli pedagógusként visszakerültem az I. számú iskolába,
ahol egy éven át rajzot és földrajzot tanítottam. Akkori fõnököm és igazgatóm, akire azóta
is nagy tisztelettel és szeretettel gondolok, Paszternák
Istvánné lett, aki osztályfõnököm volt az általános iskola
felsõ tagozatában. Dolgoztam
a Borsodi Bányász Sport Körben egy évet, ahol mellesleg
sportoltam és edzõsködtem
éveken át. Óvodapedagógusként 1974-tõl dolgozom” mondta bemutatkozásként
Bagyinszki Jánosné.
Tényleges pályafutása a Bányászkerti Óvodában (3. Számú Óvoda) kezdõdött. Felvételt nyert a sárospataki
Comenius
Tanítóképzõbe,
ahol 1977-ben óvodapedagógusi diplomát szerzett. Az
1980-as évek elején épült fel a
Semmelweis Utcai Óvoda,
amelynek vezetõi posztjára az
üveggyártelepi óvoda vezetõje
került. Akkor kapta a megbízatást az üveggyártelepi, kétcsoportos óvoda irányítására,

egészen addig, amíg az üveggyár ki nem sajátította az óvoda épületét. Onnan a pedagógus és a technikai személyzettel együtt átkerült az ideiglenesen otthont adó II. számú
iskolába. Abban az idõben az
iskolára felkészítõ csoportok
szervezését szorgalmazta dr.
Péter András tanácselnök, és
kérte, hogy szervezzék meg a
hátrányos helyzetû gyermekek
bevonását a nevelés-oktatásba.
Ezután „nyakába vette” Sajószentpétert, és kollégáival
együtt gyõzködte a szülõket az
óvodába járás elõnyeirõl - felemás eredménnyel. Úgy látta,
hogy nemcsak a rosszul értelmezett hagyományõrzés jelentett akadályt, hanem a szülõi
nemtörõdömség és lustaság
is. A befektetett munka ellenére csak úgy mûködhetett a
rendszer, ha az óvodai dolgozók naponta kimentek a szóban forgó családokhoz, és õk
kísérték óvodába a gyerekeket. Amikor a Móra Ferenc Utcai Óvodát 1987-ben átadták,
állandó otthonra találtak.
A jól felszerelt, tornateremmel rendelkezõ, Móra Ferenc
Utcai Tagóvoda négy csoportjába jelenleg 104 gyermek jár.
A korábbi években nem számított rendkívülinek, ha 130 gyerek iratkozott be az intézménybe. A kötelezõ feladatok
mellett tanulhattak népi táncot, népi gyermekjátékokat,
járhattak délutáni gyermektornára és játszóházba. Rendszeresen látogatták a Csodamalom Bábszínház elõadásait, és
évente kétszer a Miskolci Vadas Parkot. Egyelõre még a

Bagyinszkiné (Marika)
rendkívül fontosnak tartja
a fiatalok erkölcsi nevelését
kek rendszeres mozgását helyezi elõtérbe, hiszen a mai
mozgásszegény életmód a fiatalok egészséges fejlõdését
nem támogatja. Elkötelezettsége az egészségnevelés iránt
nem újkeletû. Õ maga tíz éves
korától versenyszerûen sportolt a Borsodi Bányász modern gimnasztika szakosztályában. Többször eljutott egyénileg vagy csapatban az országos
döntõig, ahol legjobb eredménye második, illetve harmadik
helyezés volt. Nemzetközi versenyeken Csehszlovákiában,
Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában képviselték a
magyar színeket. Az eredményes csapat vezetõje Perényi
István volt, aki hatalmas energiával szerzett támogatókat,
toborozta az utánpótlást, és
szervezte a versenyeket. Amikor õ elköltözött Sajószent9

péterrõl, nem tudta átvenni
senki a szerepét, így lassan elsorvadt a szakosztály. Az óvónõ viszont csak a versenyszerû sportolással hagyott fel, néhány évig még saját maga is
edzõsködött, nevelte a tornázni vágyó fiatalokat. Tartott
aerobicot az önkormányzati
dolgozóknak és munkatársainak, az óvodásoknak pedig
tartásjavító tornát. A sport
egyébként is beivódott a
Bagyinszki családba, hiszen
férje testnevelõ - sportszervezõ tanári diplomával a kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola kollégiumának nevelõtanára, óraadó testnevelõje. Mindketten a KTE turisztikai szakosztályának túravezetõi. Bejárták gyalogosan az Alpokat (francia, svájci, osztrák), a Dolomitokat, a Tátrát,
Erdély legszebb és legvadabb
hegyeit, a Rila-hegységben túráztak. Kerékpárral a Dunavölgyét, a Magas- és AlacsonyTátrát, Csehországot, Magyarországot. Gyermekeik örökölték a sport iránti elhivatottságot, bizonyítják ezt képesítésük is. Alexandra az óvónõi
mellé gyógytestnevelõ diplomát is szerzett, Ádám pedig
szintén testnevelõ tanár.
Vasárnaponként több egykori neveltjének bibliai történeteket tanít a baptista egyházban. Kijelenti: õ olyan párton kívüli hívõ ember, aki a fiatalok erkölcsi nevelésében
rendkívül fontosnak tartja az
egyetemes keresztény etikai
értékek átörökítését. Ezért
vállalta a megbízatást egyházi
óvoda létrehozására. Az óvoda indításához szükséges
anyagi segítséget „A Keresztyén Nevelésért Alapítvány”
hivatott biztosítani, amelyet
kimondottan ezzel a céllal
hoztak létre.
A kemény megszorítások
idõszakában emberileg elérhetetlennek tûnnek a céljai,
de a bizalom és a hit már sok
embert segített át a legnehezebb helyzeteken is.
Kovács I.
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Közélet

2009. OKTÓBER

Ön mit vár a településõrség létrehozásától?
Nagy Imre
(polgárõrparancsnok):

- Szimpatizálok a gondolattal, mivel minden ilyen, a közbiztonság javítására létrehozott szervezet a város javát
szolgálja. Annak külön örülök,
hogy több polgárõrt is felvettek a településõrök közé, ami
dupla haszon. Egyrészt már
képzett emberek, akik tudják,
hogy bármilyen rendbontás,
rendzavarás esetén mit kell
tenniük, hogyan kell intézkedni; másrészrõl pedig fizetéshez
jutnak olyan polgárõrök, akik
idáig társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül vigyáztak Sajószentpéter lakóinak
biztonságára. Ettõl függetlenül
a 40 tagú polgárõrségünkbõl
még senki nem reklamált
azért, hogy õ nem kapott ilyen
lehetõséget. Tudjuk, mi sem
vagyunk olcsók, hiszen a városvezetés egy autót, két segédmotoros kerékpárt és két
kerékpárt biztosít a szolgálati
munkánkhoz, plusz a ruházatot és az egyéb felszerelést. A
jármûvekkel viszont mi bárhol
és bármikor felbukkanhatunk,
így az nem fordulhat elõ, hogy
bárki kifigyelhetné a mozgásunkat. A gyalogosan közlekedõ településõrök két mûszakban, hármas csoportokban,
gyalogosan járják a várost, így
a rossz szándékú embereknek
könnyû õket nyomon követni.
Egyébként úgy látom, azt a fel-

adatot, amit rájuk szabtak, maradéktalanul teljesítik. Véleményem szerint viszont nem az
ilyen hangzatos programok jelentik nálunk a közbiztonság
javítását. Egyértelmûen a rendõrség létszámfeltöltésére és a
bûnüldözéshez szükséges jogokkal való felhatalmazásukra
lenne szükség. Nem kellene
tehát szétaprózni a közbiztonság kérdését, mert egy erõs
rendõrség meg tudná teremteni a régóta áhított közbiztonságot, méghozzá a legmagasabb
szinten. A feltételek megteremtésében bõven lenne tennivalója az országgyûlési képviselõknek.

nénitõl pénzt csaltak ki. A napokban érdeklõdtem a településõrök vezetõjénél, aki azt a
választ adta, hogy Dusnokon is
lesznek járõrök, akik felügyelnek majd a rendre. Tudomásom szerint idáig egy fiatalembert szerveztek be ebbe a csoportba, ám az lenne a legjobb
megoldás, ha ezt a feladatot
helybeliek látnák el. Õk ismernek mindenkit, és tudják, kire
kell nagyobb figyelmet szentelni. Ugyanakkor tudom, hogy
mindez csak átmeneti megoldás, csupán pótcselekvés, mivel a rendõrség nem kap megfelelõ támogatást munkája végzéséhez.

Schwaitzer Jánosné

Vékás Sándor

(önkormányzati képviselõ):
- Dusnokpuszta képviselõjeként már akkor jeleztem, hogy
vannak problémák a városrészünkben, mielõtt szóba került
volna a településõrség létrehozása. Az elmúlt idõszakban történt éjszakai betörés és tyúklopás, ami korábban nem volt
jellemzõ arrafelé. Ezek után
felhívtam a közbiztonságért fe-

- Jónak tartom az ötletet,
mert a közbiztonságra nem lehet eleget áldozni. Ezen a téren van javítanivaló Sajószentpéteren is, annak ellenére,
hogy szerintem van elég rendõr a városban, és igazán nem
lehet kifogás a munkájuk ellen. Mérlegelek azonban egy
másik szempontot is, miszerint a programon keresztül
több munkanélküli munkához, illetve fizetéshez jut, ezáltal csökken a segélyen élõk
száma.

lelõs vezetõk és a helybeliek figyelmét arra, hogy jobban
szûrjék ki az idegen személyeket. Talán ennek a figyelmeztetésnek volt a hozadéka az, amikor a rendõrök a felírt rendszám alapján fogták el azokat
az elkövetõket, akik egy idõs

Papp Józsefné
- Biztosan hasznot hoz a városnak a településõrség, mert
10

így gyermekeinket is nagyobb
biztonságérzettel engedjük el
a szórakozóhelyre. Hallomásból tudom, vannak kötekedõ
csoportok az esti órákban, és
talán ha szervezett õrséggel találják magukat szemben, nem
lesznek olyan agresszívak. Szeretném, ha ezek a járõrözõk
néha végigsétálnának a BÉVtelepen is, ahol én lakom.
Igaz, hogy mostanában nem
értesültem ott történt bûncselekményrõl, de a korábbi években volt néhány lakásbetörés.
Ez engem is érintett, több
olyan dolgot vittek el a lakásomból, ami nem csak értékes,
de pótolhatatlan is volt számomra.

Tomkó Józsefné

Saj szentpØter_2009_10.qxd

10/20/2009

9:05 AM

Page 11

Közélet, mozaik
- Nagyon jó dolognak tartom,
sõt, már pozitív élményrõl is be
tudok számolni. A Pécsi Sándor
Tagiskolában dolgozom, és
egyik este az ajtókat zártuk,
amikor bevilágítottak az iskolaudvarra. Látták, hogy van mozgás, és gondolhatták, hogy akár
betörõk is járkálhatnak arrafelé. Jó, ha többen figyelnek a
rendre, és remélem, a bûncselekmények még jobban visszaszorulnak a munkájuk révén.

Borsos Istvánné

II. évf. 11. szám
volna jelenlétükkel a bûncselekményt. Egyébként tisztelem
a polgárõröket is, hiszen fizetés nélkül dolgoznak a jobb
közbiztonságért. A jelenlegi
törvények miatt van szükség az
ilyen szervezetek létrehozására. A rendõröknek túl kevés joguk van a hatékony intézkedésekre, ezért nem õket kell szidni azért, hogy ilyen mértékben
leromlott a közbiztonság.

mert arrafelé gyakran randalíroznak a fiatalok. Rongálják a
házfalakat, a lépcsõházban
végzik kisdolgukat, és ha rájuk
szól valaki, azt megfenyegetik.
Nem merem figyelmeztetni
õket, mert akár az ablakomat is
bedobhatják, ezért lenne jó,
ha a lakótelepek belsõ utcáiba
is eljutnának ezek az õrök.

Almási Sándor
- Ebben a városban szükség
volt egy ilyen alakulat felállítá-

léktelep környékén lakom, és
már többször láttam, hogy hármasával arrafelé is sétálnak.

Hasulyó Andrásné

Varga Lajos
- Sok jó változás történt mostanában a városban, és ezt a
szervezést is a folyamat részének tartom. Most már az lenne
a lényeg, hogy ezek az õrök
teljesítsék azt, amit vállaltak,
mert akkor nyugodtabbak lesznek a szentpéteriek. A törme-

- Üdvözlöm a településõrök
munkába állítását, ugyanakkor
szeretnék velük gyakran találkozni a város különbözõ pontjain. Felhívnám a figyelmüket a
Semmelweis út környékére,

- Személyesen még nem találkoztam velük, de jó dolog,
hogy vannak, mert szükség van
a közbiztonság erõsítésére. A
BÉV-telepen élek, és kimondhatom: arrafelé mostanában
nem dolgoznak a bûnözõk, de
ez az állapot csak úgy tartható
fenn, ha megfelelõ hangsúlyt
helyezünk a megelõzésre. Akinek még van munkahelye, és
az esti órákban jár haza, biztonságosabban közlekedik,
mint korábban, és ettõl a közérzete is jobb lesz.
Kovács

sára. A garázssoron az idén három esetben törtek fel garázsokat, és volt, amikor kilencet
fosztottak ki. Szerencsére elkapták õket, de lehet, hogy a
településõrök megelõzhették

MIHÁLY-NAPI FORGATAG A SEMMELWEIS UTCAI TAGÓVODÁBAN
Egykor Mihály napján hajtották be a mezõrõl az állatokat a téli szálláshelyükre, ennek ünneplésére tartották a
vásárokat. Ezt a szokást ápolva, minden év szeptember 29én, több mint 10 éve hagyomány, hogy vásári forgatagot
rendezünk a Semmelweis Utcai Tagóvodában.
A gyerekeknek lehetõségük
nyílik arra, hogy megtapasztalják a "vásári hangulat" adta
örömöket, jókedvet. Kis népi
ruhában a nagyobbak mint
"árusok" álltak a feldíszített,
berendezett pultok mögött,
segítve a lelkes szülõknek. Az
idén a Méhecske csoport
gyermekei köszöntötték a
vendégeket, igazi vásári hangulatot teremtve mûsorukkal.
A kis kofák versekkel, mondó-

kákkal csalogatták a vevõket.
A csoportok teraszán ötletes,
szebbnél szebb kézmûves

portékák, mézeskalács, sütemény, gyöngybõl fûzött nyaklánc, karkötõ és sok-sok más

érdekesség várta az érdeklõdõket, amelyeket az óvoda
dolgozói és az ügyes kezû
anyukák készítettek.
Elfogyott a vásárfia, melybõl nemcsak az óvodás gyermekek szülei részesültek, hanem a város iskolás gyermekei is.
Köszönjük az óvoda dolgozóinak, a segítõ szülõknek, az
iskolásoknak és nevelõiknek,
hogy egy vidám, jó hangulatú
vásári forgatag valósulhatott
meg óvodánkban!

Horváthné Orehovszki Judit
intézményvezetõ-helyettes
és a szülõi munkaközösség

A csemeték mellett a szülõk is aktív részesei voltak a
vásárnak
11
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Bemutatjuk

2009. OKTÓBER

„Mindent szeretettel kell tenni”
Bemutatjuk: Kovács Magdolna, a Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetõje
ételkiszállítás megszervezése
is. Illúziókat szeretnék eloszlatni, ha valaki azt gondolja,
hogy ekkora kapacitású konyhán az otthon megszokott hazai ízeket lehet mindenki kedvére elõállítani. Abban viszont
biztos vagyok, hogy a minõségen lehet javítani. Jelenleg
meg kell ismernem a mûködtetés feltételeit, ezzel kapcsolatban sok információval az

Ki ne ismerné Sajószentpéteren Kovács Magdikát, aki
a helyi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetõjeként hosszú
éveken keresztül irányította a hatáskörébe tartozó intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait. Jómagam is
találkoztam már korábban az õ nevével közalkalmazottként, de ismeretségünk egy másik terület, a sport kapcsán született. Temperamentumos, jó kedélyû embert
ismertem meg benne, aki nyitott a világ számos dolga
iránt, és bátran él az élet adta lehetõségekkel. Példa erre az is, hogy Sajószentpéteren egy újonnan megalakult
cégnek lett a vezetõje.
- Nagyon sokan ismerik
Önt a városban. Amikor valamilyen gazdasági ellátással kapcsolatos témában fölmerül a neve, egyszerûen
csak „geszes” Magdikaként
emlegetik. Nem véletlen ez,
hiszen, ha jól tudom, hoszszú ideje dolgozik már a
szervezetnél. Mióta végzi
munkáját ezen a munkahelyen? Mennyi ideig dolgozott itt vezetõ beosztásban?
- 1985 õszén áthelyezéssel
jöttem az ÉVIZIG-tõl a Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezethez, rövidített nevén GAMESZhez pénzügyi vezetõként dolgozni. A GAMESZ átvilágítása
után 1993. július 1-jétõl, jogutódlással megalakult a Gazdasági Ellátó Szervezet. Tizennégy éven át voltam a GESZ vezetõje a megalakulástól, 1993.
július 1-jétõl a következõ átszervezésig, 2007. június 30áig.
- A szervezetnél eltöltött
idõ alatt nyilván sok tapasztalatot szerzett, és olyan vezetõi rutinra tett szert,
amelynek birtokában bátran vállalkozik új dolgokra.
Értesüléseim szerint e tapasztalatait, vezetõi képességeit egy másik területen, a
közétkeztetés területén szeretné hasznosítani.
Miért döntött úgy, hogy a
Sajószentpéteren megalakult Közétkeztetési Kft. vezetõjeként kamatoztatja tovább tudását?
- Nagyon meglepõdtem, de
egyben örültem is, amikor polgármester úr feltette a nagy
kérdést, hogy vállalom-e a kft.
ügyvezetõi teendõinek ellátá-

sát. Erre azonnal igent mondtam. Megértettem: ez egy nagy
kihívás minden szempontból.
Azzal az elvárással történnek a
döntések, hogy a közétkeztetés jobb minõségû legyen, én
pedig szeretnék ebben partner
lenni.
- Mikor és hol kezdi meg
mûködését ténylegesen a
társaság? Milyen tevékenységet fog végezni, és kik tartoznak majd ellátási körébe?
- A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. a Kristály
étteremben (Sajószentpéter,
Petõfi út 2.) mûködik majd. A
társaság fõ tevékenysége az
alapító fenntartásában lévõ
közintézmények (óvodák, iskolák) közétkeztetési feladatainak, valamint a szociális étkeztetési feladatoknak az ellátása.
A társaság célja a rendszeres és
egészséges táplálkozás biztosítása, továbbá a gyermekek
életkorának megfelelõ egészséges ételek népszerûsítése.
- Milyen feladatai lesznek
Önnek a cég vezetõjeként?
Mit szeretne elérni, milyen
változások következzenek
be a közétkeztetésben?
- Napjainkban még nagyobb
követelményeknek kell megfelelni egy mûködõképes fõzõkonyha kialakításánál. Fõ
hangsúlyt kap az élelmiszer útjának dokumentálása. Az élelmiszer beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik,
ami bizonyos fokú kockázatot
jelent, hiszen még egy nagyon
körültekintõ beszállító-kiválasztásnál is adódhatnak problémák. Feladatom lesz majd
többek között a zavartalan

Magdika soha nem félt
az új kihívásoktól
ELAMEN Zrt. részérõl nem
rendelkezem. Szeretném elérni, hogy a gyerekek elfogadják
az egészségesebb ételeket. Az
óvodáskorú gyermekek még
fogékonyak az újra, lehet õket
jó irányba „terelgetni”. Mi, felnõttek sokszor nem is vagyunk
tudatában annak, hogy néha
elég részünkrõl egy fintor az
új, szokatlan étellel kapcsolatban, utána pedig csodálkozunk, hogy a gyermekeink már
meg sem akarják azt kóstolni.
Tapasztalatom, hogy az idõsek
megnyerése már sokkal nehezebb feladat. Szeretnék változásokat az alkalmazható modern technológiák terén is,
hisz az egészségesebb ételek
elkészítéséhez modern eszközök is szükségesek. Fel kell
mérni az ételallergiások igényét, amelyhez dietetikus alkalmazása is célszerû lenne.
Mindezek természetesen már
anyagi terheket jelentenek.
Nagyon fontosnak tartom azt
12

is, hogy a közös cél elérése érdekében az érintett intézmények vezetõivel, illetve dolgozóival jó munkakapcsolat,
megfelelõ kommunikáció alakuljon ki. GESZ-vezetõként intézményvezetõ
társaimmal
mindig korrekt, jó munkakapcsolatban dolgoztunk.
- Nem ró majd sokkal több
feladatot Önre a megváltozott feladatköre?
- Ez nagyon nagy feladat,
összehasonlítva
a
GESZvezetõi teendõkkel. Sokkal
több mindenhez kell majd értenem. Új számítógépes programokat kell megismernem és
alkalmaznom. A konyha „veszélyes” üzem. A magyar nyelv
nagyon találó, mikor azt
mondja: „egy fecske nem csinál nyarat”. Itt is csapatmunka
kell. A jó cél már megvan,
szükséges még egy rátermett,
tapasztalt élelmezésvezetõ és
az õt követõ lelkes, tenni akaró
személyzet. Bizakodva nézek a
jövõbe. Azt vallom, hogy mindent szeretettel kell tenni.
- Milyen más irányú tevékenységgel szeret foglalkozni, ha éppen nem a fõ állásában dolgozik?
- Sorsszerûnek érzem találkozásomat a NIKKEN céggel,
ahol a japán életfilozófia öt
alappillére érvényesül: egészséges elme, egészséges társadalom, egészséges pénzügyek,
egészséges test, egészséges
család. A legtöbb ember nem
is gondol egészsége megõrzésének érdekében olyan elemi
dologra, mint a megfelelõ
mennyiségû tiszta ivóvíz ivása,
de szerencsére a legtöbb embernek, akikkel ezt a tudást sikerült megosztanom, minõségi változás állt be az életébe.
- Mivel ellensúlyozza a felelõsségteljes munkája fáradalmait? Van-e kedvenc idõtöltése, hobbija, amibõl fel
tud töltõdni?
- Nagyon szerettem régebben futni, több szervezett futórendezvényen is részt vettem.
Mindig érdekelt a mozgás,
ezért sokféle sportban kipró-
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Közélet, sport
báltam magam. Igazi kikapcsolódást jelentett számomra,
amikor a sport által összekovácsolódott csapattal múlattuk
az idõt. Ma már a jóga az a faj-

II. évf. 11. szám
ta tevékenység, ami teljesen ki
tud kapcsolni. Ezzel az életformával a Szentiványi Enikõ által
szervezett egészségmegõrzõ
hét alkalmával ismerkedtem

meg több évvel ezelõtt. Azóta
is rendszeresen járok, amikor
csak tehetem.
- Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom, hogy

az új cég vezetõjeként elérje
mindazt, amit célként tûzött
ki a közétkeztetés területén!
Vesterné

Az emberek biztonsága a legfontosabb
Beszélgetés Nagy Imre polgárõrparancsnokkal
- Mostanában kicsit kevesebbet hallunk a polgárõrökrõl. Talán csökkent a
bûnelkövetõk száma?
- A polgárõrök többnyire a
késõ esti és éjszakai órákban
látnak el járõrszolgálatokat.
Hét közben kevesebben, hétvégén többen, ami rendõrségi
igénytõl, illetve a szabadidejüktõl is függ. Nappal segítünk
a gyalogos átjáróknál, rendezvényeket biztosítunk (legutóbb a városnapok rendezvénysorozata), éjszaka pedig a
bûnmegelõzésnél, felderítésnél segítjük a rendõrség munkáját, akikkel egyébként jó a
munkakapcsolatunk.
- Történtek említésre méltó dolgok az utóbbi idõben?
- Játszótéri vandálokat füleltünk le, temetõi sírrongálókat
értünk tetten lakossági bejelentés alapján, két lábon járó
vaddisznókat fogtunk el a kukoricásban. Mindezek néhány
hét alatt. A bûnelkövetõknél
nincs nyári szabadság…
Közben megyei polgárõr nap
volt Szikszón, ahol az eddigi
munkája elismeréseként az
egyik helyettesem, Timkó Gyula kapott országos kitüntetést.
Bûnmegelõzési vetélkedõt
szerveztünk általános és kö-

zépiskolás fiatalok részvételével. Elméleti és gyakorlati felkészülésbõl „vizsgázott” 12 fiatal, majd egy rendõrségi tájékoztató film tanulságait osztották meg a zsûrivel.

átbeszéltük azokat a dolgokat,
amiket közösen teszünk településünk biztonsága érdekében. Szternai Tamás õrsparancsnok ismertette mindkét
csoport hatáskörét, amit ter-

A robogók mellett ma már egy terepjáró is segíti
a polgárõrök munkáját
- Mondják, hogy a városõrök beállásával ellentétek
alakultak ki a két szervezet
között. Õk fizetést kapnak
azért, amit a polgárõrök ingyen végeznek el.
- Ezt a pletykát butaságnak
tartom. Kijelentem, hogy jó a
kapcsolatom a városõrök vezetõjével, Halász Zoltánnal. Megalakulásuk után leültünk, és

Azzal a szándékkal, hogy lehetõséget biztosítson a gyerekeknek a szabadidõ hasznos
eltöltéséhez, szeptember utolsó hétvégéjén a SKÁI sportprogramot hirdetett 8-14 éves
tanulói számára Sportvarázs
címmel.
Négy sportágban - labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda és floorball -, három helyszínen próbálhatták ki magukat a felsõs
gyerekek. Sõt, a 8-10 évesek a
szivacs-kézilabdázással tölthették az idejüket. Nem titkolt

mészetesen tudomásul vettünk. Egy valamit fontos tudni:
a polgárõrnek vérében van a
segítés, a településért való tenni akarás. És ezt megteszi pénz
nélkül is, ami alapjában megegyezik a polgárõr szellemiséggel. Tovább megyek: vannak olyan polgárõreink - és itt
neveket is megemlítek: Kovács
József, Csáji Mihály és Szarvas

célja volt a város testnevelõinek az, hogy erõsítsék a SKÁI
egységét, valamint új tehetségeket fedezzenek fel az egyes
labdajátékok számára. Ragyogó idõjárás fogadta azt a kevés, de lelkes fiatalt, akik ellátogattak ezekre a programokra. A legnépszerûbb sportág, a
foci 34 tanulót vonzott. A leány kézilabdát és a floorballt
18-18 tanuló választotta. A kosárlabda 25 embert tudott „elvarázsolni” otthonról. Kevés
gyerek élt az átjárhatóság le13

hetõségével, de 3 kislány minden labdajátékot kipróbált!
Elszomorító és elgondolkodtató, hogy még 100 gyereket
sem tudott megmozgatni ez a
program a 8-14 évesek közül
az 1376 fõs SKÁI-ból. Talán
sokkal nagyobb a számítógépek varázsa? Miért csak a szivacs-kézilabdázó gyerekeknél
szorítottak, buzdítottak a szülõk, nagymamák? Hol voltak a
kézilabdát szeretõ fiúk? A testnevelõk sokkal több gyerekre
számítottak, így csalódottan

Tamás - , akik saját autójukkal
és saját benzinükkel (!) látják
el a szolgálatot. Kell ettõl nagyobb áldozatvállalás? Visszatérve az állítólagos ellentétekre: a városõr-helyettesek közül
Isaszegi Róbert az ökölvívásban, Gogolya Gábor mint biztonsági õr voltak tanítványaim.
Velük is kiváló a kapcsolatom.
Ha az õrök között esetleg súrlódás lenne, azt házon belül
megoldjuk. Számomra az itt lakó emberek, a köz biztonsága
a legfontosabb!
- Milyen fontosabb rendezvény lesz a közeljövõben, ahol polgárõrökkel találkozhatunk?
- A legfontosabb a mindenszentek, ami évek óta az egyik
kiemelt rendezvény. A 26-os
fõút forgalmát, illetve a gyalogos közlekedést kell polgárõreinknek harmonikusan, lehetõleg a legkevesebb súrlódással megoldani. Jön a báli
szezon, ahol a vendégek jármûveit vigyázzuk, és az illetékteleneket tartjuk távol a szórakozni vágyóktól. És persze a
járõrözés…
Szeretnénk megnyugtatni a
lakosságot: vagyunk, tesszük a
dolgunkat,
mindannyiunk
nyugalmáért.
távoztak a játékok helyszíneirõl.
Beteg a sport? Ilyen passzív ifjúság mellett lehetetlen újabb
Isaszegit, Gerát vagy Görbicz
Anitát nevelni, hiszen a legjobbnak lenni valamelyik
sportágban hosszú folyamat
eredménye.
Egészen kicsi kortól a rendszeres, kitartó munka a megfelelõ szakemberekkel - ez
hozhat eredményeket.
Drótosné Kónya Tünde,
Máthé László
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Aktuális

2009. OKTÓBER

Oltassunk vagy ne oltassunk?
Amit a H1N1-rõl tudni érdemes
esre forduló idõ kedvez az
influenzás megbetegedéseknek, s itt az ideje a védõoltás beadatásának. Már most
is sokan várakoznak a rendelõben. Õk is védõoltásra
várnak?
- Nem mindenki, de vannak,
akik a védõoltásról érdeklõdnek, illetve szeretnék beadatni. Eddig is õsszel került sor a
hagyományos, szezonális influenza elleni védõoltás beadására. Ez a védõoltás tartalmaz
H1N1-szerû, IVR-148-as törzs
és a H3N2-szerû, NYMCX-175C, valamint a B/60/2008-as

Akkor félünk igazán, ha valamirõl nem rendelkezünk
kellõ információval, s nem tudjuk, mi vár ránk. Napjaink
aktuális mumusa a H1N1 vírus, amelyrõl ugyan nap mint
nap beszélgetnek a médiákban, mégsem tudunk róla eleget. A védõoltás körüli huzavona méginkább elbizonytalanítja az embereket. Tisztább képet dr. Kacsándi László,
a GYÓMI vezetõje segítségével próbálunk festeni.
- Egyáltalán: milyen vírussal állunk szemben?
- Tudni kell róla, hogy influenza A vírus, és haemagglutinin (H), illetve neuramináz
(N) fehérjét tartalmaz, innen
kapta a nevét. Mint minden
influenza vírus, ez is nagyon
variábilis, gyorsan alkalmazkodik a környezethez.
- Hogyan terjed?
- Általában cseppfertõzéssel terjed emberrõl emberre, lappangási
ideje 1-2 nap, s körülbelül 7 napig fertõz a megbetegedett páciens.
- Milyen tünetei
vannak?
- A tünetei közismertek. Általában hirtelen
magas, 39 fok körüli
lázzal, izomfájdalommal, fejfájással, hányingerrel kezdõdik. Nátha,
orrfolyás, orrdugulás
kísérheti. Természetesen a beteg immunrendszerétõl függõen
van akin átfut, van akit
ledönt, s van akit elvisz.
- Vannak-e olyan
csoportok, akik különösen
veszélyeztetettek?
- Az eddigi statisztikai adatok
alapján a következõ csoportok
különösen veszélyeztettek:
krónikus légúti, máj- és vesebetegek,
elõrehaladott
malignus (rákos) megbetegedésben szenvedõk, cukorbetegek, kórosan túlsúlyosak, várandós nõk, 5 évesnél fiatalabb
gyerekek, HIV-fertõzöttek.
- Gondolom, mint minden
megbetegedésnél, itt is a
legfontosabb a megelõzés.
Egyáltalán: fel lehet-e készülni erre a megbetegedésre?

- A fertõzés megelõzésénél
fontos a kellõ higéné: a kézmosás, a gyakoribb tisztálkodás, a ruhaváltás és az idegenekkel való közvetlen kontaktus kerülése. Szellõztessünk
gyakrabban, sétáljunk sokat,
iktassunk be kellõ, de mértékletes mozgást. Fontos a megfe-

Ki gondolná, hogy valójában így néz ki az influenza vírus
lelõ alvás, pihenés, kikapcsolódás.
- A tél közeledtével régen
is sokat mondogatták, hogy
együnk sok vitamint. Ma is
helytálló még ez a mondás?
- Immunrendszerünket meg
kell erõsíteni, hogy ellenállóbb
legyen a fertõzésekkel szemben. Ehhez elengedhetetlen a
megfelelõ táplálkozás, és az,
hogy kellõ mennyiségû és öszszetételû táplálékot fogyaszszunk. Nagyon fontos a megfelelõ mennyiségû ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok
bevitele a szervezetbe.
- A hirtelen hidegre, õszi-

törzs elleni inaktivált vírust.
És persze most már itt, nálunk is lehetõség van a
pandémiás (sertésinfluenza elleni) védõoltás beadására,
amely a H1N1-szerû NYMCX179A törzs inaktivált vírusát
tartalmazza.
- Hogyan történik a beadás, lehet-e egyszerre beadni a két védõoltást?
- Igen, lehet. Az egyiket az
egyik vállba, a másikat a másik
vállba. Tehát az oltás beadása
vállizomzatba történik, de csak
tünetmentes paciensek kaphatják meg.
- Úgy tudom, hogy 4 milli14

óan térítésmentesen kaphatják. Kik tartoznak ebbe a
körbe?
- A térítésmentesség is két
csoportból áll. Az elsõbe a különféle krónikus betegek tartoznak, mint például: légzõszervi, krónikus szív-, krónikus
anyagcsere-betegségben szenvedõk; krónikus vese- és májbetegek, immun- betegségben
szenvedõk; krónikus idegrendszeri, daganatos és cukorbetegek, valamint krónikus
mozgásszervi
betegségben
szenvedõk.
A második csoportba tartoznak az egészségügyi dolgozók, a terhes nõk, a
szociális dolgozók, a kritikus
infrastruktúrában
dolgozók, valamint a szociális intézmények gondozottjai.
- Elég széles a skála.
De mit tehet az a páciens, aki egyik csoportba se tartozik, de szeretné megkapni az oltást?
- Õk is megkaphatják,
de csak térítés ellenében.
A patikákban 1800 Ft-os
áron beszerezhetõ a vakcina, és a háziorvosok beadják.
- Most már csak az a
kérdés: oltassunk avagy
ne?
- Az érvényes ajánlás
alapján már 6 hónapos
kortól beadható egészen 100
éves korig. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy
beadatja avagy nem. Az oltásról egyébként minden beoltott
igazolást kap.
- Ha most beadatom, mikortól fejti ki a védõhatást?
- A védelem egy héten belül
kiaklakul, és legalább 6 hónapon át fennáll.
- Fõorvos Úr, köszönöm
szépen, hogy rendelkezésemre állt! Dönteni senki
helyett nem döntöttünk, de
a döntés meghozatalában talán segítettünk.
Románné
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Szabadidõ, sport

II. évf. 11. szám

KERESZTREJTVÉNY

„Aranyos” ez az õsz is!
A tanévkezdéssel az iskolások sportversenyei is elindultak. Szeptember 24-én a SKÁI (Sajószentpéter Központi Általános Iskola) 5 csapattal indult a
Tiszaújvárosban megrendezett Diákolimpia megyei
atlétikai ügyességi csapatbajnokságon. A tavalyi évben
kislabdahajító fiaink elsõ helyen végeztek ebben a
versenyben, így õk képviselték a megyénket az országos döntõben, ahol 9. helyezést értek el. Ígéretes
eredménnyel jutott ebben az évben is a megyére az öt
fiú. Tõlük vártuk a dobogós helyezést, de õk „csak” a
6. legjobb csapat lettek a megyében. Kellemes, sõt
bombasztikus meglepetést okoztak viszont a súlylökõ
fiúk, akik könnyedén, az esélytelenek nyugalmával
versenyeztek, és hozták el a legfényesebb érmet. Teljesítményükkel bekerültek az ország legjobb 12
együttese közé, az országos döntõbe.
A csapat tagjai: Galyas Szabolcs, Pingitzer Balázs,
Ruszó Gyula, Lovas László és Szemerszki Tamás. Felkészítõ tanáraik: Máthé László és Drótosné Kónya
Tünde. Egyéb eredmények ezen a versenyen: leány
kislabdahajító csapat 5. helyezés, leány távolugró csapat 5. helyezés.
Négy csapattal sikerült a megye legjobb 6 csapata közé kerülni, és értékes pontokat szerezni az elsõ megyei versenyen. Köszönet Fóris Istvánnénak és
Ölschléger Krisztiánnak, a SKÁI testnevelõinek.
Október 13-án Albertirsán, az országos döntõn sikeresen szerepelve az ország 10. legjobb csapatát alkották
„súlyos” fiaink.
Hajrá, SKÁI!!!
Drótosné Kónya Tünde,
Máthé László

Vízszintes:
1. Vázába teszik. 5. Helyrag. 7. Lám. 8. Egyházi személy névelõvel. 10. Becézett nõi név. 12. Község Székesfehérvár mellett. 13. Férfi név. 15. Ebbõl nõ ki a
növény. 17. Borbála becézve. 19. Öreg. 21. Házikó.
22. Kettõs betû. 23. Erzsébet becézve.
Függõleges:
1. Gyümölcsben sok van belõle. 2. Imre becézve. 3.
Reszketõ. 4. Gallium vegyjele. 5. Leves és fõzelék is
készül belõle. 6. Gyógyszertár névelõvel. 9. Rámoló,
rakodó. 11. Repülõgéptípus. 14. Kutya. 16. Híres költõnk. 18. Tesz. 20. Kettõs betû.
Készítette: Sólyom Sándor
Ha a szívecskékkel jelölt négyzetekbe került betûket helyes sorrendbe rakja, akkor egy nagy magyar
költõnk vezetéknevét kapja, aki október 20-án született, pontosan 555 éve. Ezt a nevet kell beküldenie az
újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a
szerkesztõség e-mail címére 2009. november 13-áig.
A helyes beküldõk között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft.
3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 193. E-mail:
sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu.
Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: Késmárk. Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az október
16-án megtartott sorsoláson Szabóné Gyökér Máriának kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételérõl késõbb értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás
Fõszerkesztõ: Vesterné Orbán Szilvia; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Gólya Zoltán; Tördelés: Német Sándor
Szerkesztõség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 193.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Német Nyomda Kft.
Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17. Telefon: 30/943-4210 Fax: 46/347-086
E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu
Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megjelenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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