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Mozaik

Vendégünk volt: dr. Franz Joseph Mönks

Sajószentpéteren is elkezdõdött a tehetséggondozó program

Dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere köszöntötte a
jelenlevõket, és ismertette a te-
hetséggondozásban eddig el-
ért helyi eredményeket.
Mönks professzor mellett dr.
Balogh László, a Debreceni
Egyetem Pszichológiai Intéze-
tének vezetõje is részt vett a
sajtótájékoztatón, aki egyben a
Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság elnöke is. A hollandiai
Nijmeegen városában található
Radboud Egyetemen oktató
Mönks professzor már a '80-as
évek elején írt cikkeket a sze-
mélyiség- és képességfejlesz-
tésrõl, de egészen 1998-ig kel-
lett arra várnia, hogy megren-
dezze az elsõ tehetségfejlesz-
tésrõl szóló konferenciát az
Európai Unió. A holland szak-
emberrel angolul beszélget-
tem a magyar oktatás helyzeté-
rõl. 

- Önnek mi a véleménye a
magyar diákokról, illetve az
oktatás színvonaláról? 

- Nagyon sok a tehetséges
magyar tanuló, szerintem leg-
alább annyi, mint Németor-
szágban vagy Finnországban.
Vannak úgynevezett „szunnya-
dó tehetségek”, akik egyes tan-
tárgyakban különlegesen te-
hetségesek, csak ezt észre kell
venni, ehhez kell az ECHA-pro-
gram. A magyarországi közok-
tatás legnagyobb problémája
évtizedek óta az egyéni eltéré-
sek figyelmen kívül hagyása
volt. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a tanárok nem tud-
nak elég idõt szánni egy-egy
gyerekre például egy 35 fõs ál-
talános iskolai osztályban. Ép-
pen azért az egyéni képessége-
ken alapuló tehetséggondo-
zást tartom fontosnak, aminek
szerves része a kulcskompe-

tenciák fejlesztése. A figyelem,
a memória, a gondolkodás és a
személyiségfejlesztés fontos-
ságárára fókuszál programunk.
Jelentõs szakmai eredmények-
kel büszkélkedhet Magyaror-
szágon az ECHA által koordi-

nált tehetségfejlesztõ prog-
ram.

- Mikor alakult az Európai
Tehetséggondozó Társaság, és
milyen eredményei vannak?

- Az ECHA 1996-ban alakult,
és jelentõs eredményekkel
büszkélkedhet. Sok tehetséges
fiatalra tudtuk felhívni a figyel-
met. Angliában és Portugáliá-
ban kezdtük bevezetni az
ECHA tehetséggondozó prog-
ramot elõször, mostanra pedig
már több nyugat- és közép-
kelet-európai ország - így Né-
metország, Ausztria, Svájc,
Spanyolország, Lengyelország,
Finnország és Magyarország is
- részt vesz a programban. A
társaság szakembereinek egy-
öntetû véleménye az, hogy
nem elegendõ csak a lexikális
tudás oktatása, sokkal haszno-

sabb ezen felül az egyéni
kulcskompetenciák fejlesztése.
Eredményeik közé sorolható,
hogy a Nemzeti Alaptantervbe
(NAT) beépítették néhány
ajánlásunkat, amelyek a tehet-
séges tanulók felkarolására irá-
nyulnak.

- Milyen szakmai gyakor-
lati elemei vannak az ECHA
tehetséggondozó program-
nak?

- Fõbb módszerek: különféle
csoportosítás-differenciálás,
nyitott feladatok, kompeten-
cia-gazdagító programok, ezek
zömmel tanórán kívül zajla-

nak. Az úgynevezett Renzulli-
módszer hármas modelljét is
alkalmazzuk, melynek elemei:
átlag feletti képesség, feladat-
elkötelezettség, kreativitás. A
XVIII. században élt Johann
Friedrich Herbart állapította
meg: „Minden oktatással kap-
csolatos törvényhozás legna-
gyobb hibája, ha nem veszi fi-
gyelembe az egyéni képessége-
ket”. Nos, teljes mértékben
osztom Herbart gondolatait,
hiszen az egyéni képességek
fejlesztése roppant fontos ré-
sze kell, hogy legyen a közok-
tatásnak.

- Észak-Magyarországon
mikor és mely városokban
vezették be az ECHA- prog-
ramot?

- Elõször Kazincbarcikán ve-
zettük be a tehetséggondozó

programot 2006-ban. Debre-
cenben 2008-ban indult a
program, itt 1400-ból 200 te-
hetséges tanuló vesz részt az
ECHA-rendszerû képességfej-
lesztésben. Ez év szeptemberé-
ben pedig Sajószentpéteren is
elkezdõdött a program. Itt a
180 kiválasztott diákból 70-et
találtunk a legtehetségesebb-
nek. Részt vettem egy rendha-
gyó angolórán is a Kossuth La-
jos Iskola 6. a osztályában,
ahol Kuremszki Zsuzsa tanár-
nõ mutatta be, hogyan is zajlik
a gyakorlatban egy speciális
ECHA-rendszerû tehetséggon-
dozó foglalkozás. Hasznos ta-
pasztalatokra tettem szert. Sze-
retnék még egy érdekességet
is megemlíteni, mégpedig azt,
hogy az Európai Tehetséggon-
dozó Társaság néhány eszten-
deje vezette be Magyarorszá-
gon az ún. ECHA- diplomát,
amelyet Debrecenben már
több mint ezren vettek át.
Svájcban, Ausztriában, Német-
országban és Olaszország né-
metül beszélõ részein sok ta-
nár megszerezte már az ECHA-
diplomát. Azok a tanárok, akik
ilyennel rendelkeznek, jogo-
sultak és képesek a speciális
ECHA- rendszerû tehetséggon-
dozásra.

Búzafalvi Tamás

Az Európai Tehetséggondozó Társaság (European
Council for High Ability) örökös elnöke, dr. Franz
Joseph Mönks professzor november végén Sajószent-
péteren járt. A neves holland oktatási professzor láto-
gatásának apropója az volt, hogy a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskolában (SKÁI) elindult egy tehet-
séggondozó program, amelynek eredményeirõl, ta-
pasztalatairól sajtótájékoztató keretében számoltak be
a városháza dísztermében. 

Mönks professzor az elismerés hangján szólt a magyar
diákokról
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Sajószentpéter városa a pá-
lyázat öt komponensébõl há-
rom komponensre nyújtotta
be programját: az iskolai szeg-
regáció csökkentése a halmo-
zottan hátrányos helyzetû
(HHH) iskolai körzetekben
(A), a halmozottan hátrányos
gyerekek korai (3 éves kortól
történõ) óvodáztatását biztosí-
tó szakmai programok mûköd-
tetése (D), továbbá az érettsé-
git adó középfokú oktatási in-
tézményekben, illetve a minõ-
ségi szakképzést biztosító
szakiskolákban történõ to-
vábbtanulási utak megerõsíté-
se (E). A pályázat fókusza már
nemcsak a hátrányos helyzetû
gyerekekre, hanem azok szüle-
ire is irányul, hiszen a gyer-
mek, idejének jelentõs részét
családi környezetben tölti,
ezért hosszú távon a szülõk
gondolkodásának átformálása
is elengedhetetlen. Motiválni
kell a hátrányos helyzetûeket

arra, hogy gyermekeik érettsé-
git vagy használható szakmát
szerezzenek.

Dr. Faragó Péter, Sajószent-
péter város polgármestere ar-
ról beszélt, hogy sajnos nagyon
sok gyermek él rossz anyagi és
szociális körülmények között
nemcsak Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, hanem szerte az
országban, és éppen a szociális
különbségek csökkentéséhez
járul hozzá ez a program. Az el-
múlt években a kormány is so-
kat tett az esélytelenség felszá-
molásáért - hangsúlyozta. Iga-
zából akkor hatékony a felzár-
kóztató program, ha a tanárok
egyénenként érnek el eredmé-
nyeket. Tõke Györgyné, az
EURON Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft. szakértõje elõadásá-
ban azt emelte ki, hogy a pályá-
zat korántsem hoz majd olyan
látványos eredményeket, mint
amikor például egy új épület
kerül tetõ alá EU-s támogatás-

sal, mégis rendkívül fontos,
hogy a projektben résztvevõ
pedagógusok tudásuk legjavát
adják. Csak akkor lehet ugyan-
is sikeres az esélyegyenlõségi
program, ha az abban szereplõ
vállalásokat (3 H-s tanulók le-
morzsolódási aránya, évismét-
lõ 3 H-s tanulók aránya, ma-
gántanulóvá nyilvánított 3 H-s
tanulók aránya) teljesíteni tud-
ják. Hosszú távú célkitûzés,
hogy a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekeket motiválják
arra, hogy érettségit adó szak-
középiskolába, esetleg gimná-
ziumba járjanak. Azt követõen
pedig az egyetemen vagy a fõis-
kolán diplomát szerezzenek. A
pályázat célja, hogy a közokta-
tásban elõsegítse az esély-
egyenlõség érvényesülését -
tudtuk meg Tõke Györgynétõl.
A projekt keretében a
sajószentpéteri pedagógusok
is különbözõ továbbképzése-
ken vesznek majd részt, melye-
ken többek között átfogó isme-
retket szerezhetnek az Integ-
rált Pedagógiai Rendszer (IPR)
eszközrendszerérõl. Az új,
megszerzett ismeretek alapján
átdolgozzák intézményük pe-
dagógiai programját, amelynek
megvalósítását, intézményi
mentorálás és hospitálások se-
gítik. A szakemberek egyetérte-
nek abban, hogy égetõ szükség
van a képességkibontakozta-
tást segítõ programokra, így a
Sajószentpéteren elindított
esélyegyenlõségi program is bi-
zonyára sok pozitív eredmény-
nyel jár majd.

Szternai János Tamásné, a
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola igazgatóhelyette-
se, a  projekt egyik assziszten-
se szerint az egyik fõ cél a hal-
mozottan hátrányos helyzetû
gyermekek iskola szegregáció-

jának csökkentése. A nagysza-
bású 2009-2011. között zajló
program tevékenységei között
szerepelnek módszertani kon-
zultációk, pszichológusi szak-
tanácsadás, pályaválasztási ki-
állítások, rendezvények. Véle-
ménye szerint az is probléma,
hogy a hátrányos helyzetû gye-
rekek szülei is alulképzettek,
ezért az elõbb említett új kom-
munikációs csatornákon ke-
resztül õket is motiválni kell
arra, hogy gyermekeik tovább-
tanuljanak. A pályaorientációs
terv része a középiskolákkal
való kooperatív konzultáció,
valamint a pályaválasztási kiál-
lítások, nyílt napok látogatása -
emelte ki az SKÁI igazgatóhe-
lyettese. Jelenleg 25 pedagó-
gus (10 óvónõ, 15 tanító, ta-
nár) vesz részt a programban.

Kaszáné Vincze Éva, a
Sajószentpéteri Központi Nap-
közi Otthonos Óvoda intéz-
ményvezetõ-helyettese az óvo-
dai beilleszkedést segítõ, úgy-
nevezett "Ringató" szociális és
támogató program fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet. A Pre-
ventív Óvodai Fejlesztés a HHH
gyermekek részére a másik
népszerû és hatékony program,
amelyben 6 fõ óvodai fejlesztõ-
pedagógus, 1 fõ gyógytest-
nevelõ, valamint a SEPSZ szen-
zomotoros terápiához értõ
gyógypedagógiai szakembere
vesz részt - hangoztatta a pro-
jektasszisztens.

Fõ cél az intézmény esélyte-
remtõ szerepének növelése,
aminek megvalósulásához a ci-
gány önkormányzattal való szo-
ros együttmûködés is hozzájá-
rul, továbbá a differenciált ké-
pességfejlesztés, melynek so-
rán a személyiség fejlesztését
komplex gyakorlatokkal érik el.

Búzafalvi Tamás

Projektnyitó a városházán
A közoktatás helyi fejlesztésérõl szóló sajtótájékozta-

tót tartottak Sajószentpéteren december 8-án a város-
házán, melynek témája a "Mit tehetnék érted?" elneve-
zésû Társadalmi Megújulás Operatív Program kereté-
ben megvalósuló esélyegyenlõségi program volt. A két-
éves, európai uniós források által támogatott projekt
több mint 51,5 millió forintos támogatást tartalmaz.

Az újságírók és a meghívott vendégek érdeklõdve 
hallgatták a projekt részleteit

Esélyegyenlõségi programok végrehajtásának támogatása: „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlõségi program Sajószentpéteren TÁMOP-3.3.2-
08/2-2008-0061 számú projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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„Az Isten Fia eljött, és meg-
adta nekünk a belátást ah-
hoz, hogy megismerjük az Iga-
zat. Mi az Igazban vagyunk,
az õ Fiában, Jézus Krisztus-
ban. Õ az igaz Isten és az örök
élet.” (1Jn 5.20)

Évente visszatérõ óhajunk:
Bárcsak fehér karácsonyunk
lenne!

Egy éve, karácsony elõtt két
héttel, vasárnap reggelre elég
sok hó leesett. Boldogan men-
tem a szentmisére, gyönyör-
ködtetett a látvány; a 26-os
úton még csak néhány kocsi
nyoma látszott a hóban, egy-
egy ház elõtt gondos emberek
már takarították a járdát, a hí-
vek szállingóztak a templom-
ba. Elvitathatatlanul szép, em-
lékezetes és javítja a kedélyál-
lapotot. 

Csak pár órára maradt meg a
hó, másnap talán már el is ol-
vadt, de emléke mily soká
megmarad!

Most Márton és Katalin nap-
ja – a népi ha-
gyomány sze-
rint is – re-
ményt ad arra,
hogy fehér ka-
r á c s o n y u n k
lesz.

Szükségünk
is van a fehér
karácsonyra,
hogy javítsa a
kedélyállapo-
tunkat!

A felméré-
sek azt mutat-
ják, hogy
egész Európá-
ban mi, ma-

gyarok vagyunk a leggyermek-
szeretõbbek, mégis kevés gyer-
mek születik. Mi ítéljük el leg-
inkább az adócsalást, mégis
sok pénz hiányzik az állam-
kasszából. Büszkék vagyunk
arra, hogy magyarok vagyunk,
mégis engedjük magunkat ki-
fosztani. Kikapcsolt villany, bí-
róságon lévõ kilakoltatások,
számlafizetési és egyéb gon-
dok miatt fordulnak az embe-
rek segítségért.

Most, karácsonykor érintsék
meg szívünket Kopp Mária sza-
vai: „Az emberiségnek arra
kellene törekednie, hogy az
egymás felé fordulás, a szoli-
daritás legyenek számukra a
legfontosabbak... Az emberek
közötti állandó harc nagyon
komoly egészségveszélyeztetõ
faktor, míg ha az ember hisz
abban, hogy az életének van
célja és értelme, az egyik leg-
komolyabb védõfaktor, a bol-
dogság legfontosabb forrása.”

Godó Mihály erdélyi jezsuita
szerzetest, teológiai tanárt osz-
tályidegennek ítélve bebörtö-
nözték. 6 évet olyan magánzár-
kában töltött, amelynek az ab-
lakán nem volt üveg, és befújt
a jeges szél. Csak azért élte túl,
mert tanyasi gyerekként hozzá-
szokott a legvadabb körülmé-
nyekhez. A magánzárka után
gyilkosok közé helyezték, akik
katolikus hitre tértek. Kérvényt

írt a börtönvezetõségnek, en-
gedélyezzék, hogy egész életé-
ben ott maradhasson a gyilko-
sok között. Ezt követõen sza-
badult, 18 börtönév után. Cso-
dálatos életörömmel vészelte
át a börtönéveket. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET: 
Kérdez a gyermek

„Ott fenn lakott a csillagok felett, 
de amikor karácsony este lett, 
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 
És ó, a hidegszívû emberek! 
Kis istállóban kellett hálnia. 
Szalmán feküdt Õ, az Isten Fia. 
Elhagyta érettünk az egeket. 
Ugye-e, apukám, nagyon szereted?”
Az apa nem szól. Olyan hallgatag. 
De a kis kedvenc nem vár szavakat, 
Odaszorítja vállára meleg, 
kipirult arcát, s tovább csicsereg. 
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 
és ott aludt az állatok helyén, 
szûk istállóban. Nem is érthetem. 
Milyen meleg ágyacskám van nekem, 
pedig csak a te kis lányod vagyok. 
S Õ, Isten Fia, Õ, a legnagyobb, 
szalmán feküdt, amikor született. 
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?”

…
Szeretve õt és minden ember-

társunkat, áldott, békés, szent
karácsonyi ünnepet kívánok! 

Takács Alajos 

plébános

Ismét eltelt egy év. Amikor e
sorok napvilágot látnak, már
csak néhány nap választ el

minket az év talán legszebb és
legszeretetteljesebb ünnepé-
tõl, a karácsonytól. Miközben
azon igyekszünk, hogy besze-
rezzük a még hiányzó ajándé-
kokat, illetve az ünnepi vacso-
ra hozzávalóit, álljunk meg
egy pillanatra! Vegyük észre,
hogy a karácsony nem csupán
egy ünnep, hanem sokkal in-
kább egy érzés. A szeretet, az
emlékezés, az együttlét érzé-
se, élménye. Gondoljunk arra,
hogy a közös készülõdés még
emlékezetesebbé, feledhetet-
lenebbé teszi az ünnepet! A
felnõttekben a régvolt kará-

csonyok emléke sejlik fel, míg
a gyerekeknek a szülõkkel,
nagyszülõkkel közösen eltöl-
tött idõ, az együtt készített sü-
temények íze, illata jelent
olyan élményt, melyet a ké-
sõbbiekben õk is továbbadhat-
nak majd. A napokig, nem rit-
kán hetekig tartó készülõdés
után eljön karácsony estéje,
amikor a díszbe öltöztetett fe-
nyõn meggyújtjuk a gyertyá-
kat. E meghitt pillanatban
gondoljunk azokra is, akiket
nagyon szeretünk, de nem ve-
lünk töltik a karácsonyt, és
persze azokra is, akik már nin-

csenek közöttünk. Közben pe-
dig mosolyogjunk egymásra,
mert mi együtt lehetünk.
Ezekbõl a meghitt, ünnepi pil-
lanatokból õrizzünk meg egy-
egy morzsányit, hogy az eljö-
vendõ év hétköznapjait is egy
kicsit ünnepivé, méltóságtel-
jessé, a hétköznapitól eltérõvé
varázsolhassuk!

E gondolatok jegyében kívá-
nok minden sajószentpéteri
lakosnak boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új esz-
tendõt!

Dr. Faragó Péter

polgármester

AA  sszzeerreetteett  üünnnneeppéénn
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Az angyalok azt hitték, hogy
karácsonykor a templomban
nem fenyegeti õket semmi ve-
szély. Mikor itt voltak, gyönyö-
rû, istendicsérõ énekeket éne-
keltek, és nagy körtáncokat lej-
tettek. Lobogott hófehér ruhá-
juk, és szárnyukkal olyan bo-
nyolult alakzatokat írtak le, ami-
lyet csak a boldogan táncoló an-
gyalok szárnya szokott leírni. 

Ilyenkor azonban vad, sötét
sereg gyülekezett a templom
köré, akik ártani akartak az an-
gyaloknak. Leginkább a csen-
gõ, fényes hangjukat irigyel-
ték, ami a kisgyerekek gyön-
gyözõ kacagásához hasonlított
a legjobban. De szerették vol-
na a szárnyaikat is, mert az
övékkel csak nehézkesen és

bukdácsolva lehetett repülni. 
Miközben folyt az éneklés és

a tánc, odakint azon tanakod-
tak, hogyan törhetnének be, és
szerezhetnék meg maguknak
mindkettõt. Az egyik, egy külö-
nösen rossz emelkedett szólás-
ra, és azt mondta: „Tudjátok,
hogy a templomba nem mehe-
tünk, ezért álljunk lesben, mi-
kor megjönnek. Kapjuk el a
legelsõt, majd sorban a többit
is, és vegyük el a szárnyaikat!”
Nagy lelkesedéssel fogadták a
csalárd ötletet. Majd elbújtak,
és várták, hogy az angyalok
visszajöjjenek.

Az elsõnél elõbukkantak, és
megpróbálták elkapni. Majd-
nem sikerült elmenekülnie, de
végül mégis megragadták. Torz
mosollyal csatolták le a szárnya-
it, és szegény szárnyatlan an-
gyalt bedobták a templomba.
Az nem tehetett semmit, mert a
hangja nem hallatszott ki. A
szárnyakat pedig jól elrejtették. 

Sorra így tettek a többiekkel
is.  Már csak a legkisebb hiány-
zott. „Ezt könnyû lesz fülön
fogni” - gondolták. Mikor meg-
érkezett, olyan esetlenkének
és ügyetlenkének látszott,
hogy még biztosabbak lettek a
dolgukban. De elszámították
magukat, mert a kis angyal
visszafordult. Erre senki se volt
felkészülve. Még így is majd-

nem elkapták, de kisurrant a
kezeik közül. És végül, csodák
csodájára, megmenekült. Nagy
kétségbeesés fogta el a fekete
sereget, mert azt gondolták,
hogy segítségért megy. Gyor-
san eldöntötték, hogy megsza-
badulnak a szárnyaktól. Össze-
markolták az egészet, és be-
dobták a templomba. Az an-
gyalszárnyak azonban nem es-
nek le a földre, hanem lebeg-
nek vagy letelepszenek valami-
re a magasban. Ezért olyan
könnyû velük röpülni. Itt is a
szószékkoronára, a szépséges
ablakok párkányára, az orgo-
nasípok tetejére, a csillárokra
és az oszlopok díszeire tele-
pedtek. Egy sem esett le a föld-
re. Szegény, szárnynélküli an-
gyalok még kétségbeesetteb-
bek lettek, mert nem értették,
hogy mi történt. A nagy kava-
rodásban pedig nem vették
észre, hogy a legkisebbik an-
gyal hiányzik.

Közben a fekete sereg elkot-
ródott. A kis angyal elõjött, és
belibbent a templomba. Meg-
döbbenve látta a többieket.
Olyan gyengének és esetlenké-
nek látszottak a földön. Mivel
egyszerre kezdtek el magyaráz-
ni és mutogatni, csak sokára
értette meg, hogy mit akarnak.
Aztán odaröppent, és elkezdte
összegyûjteni a szárnyakat,

majd az egészet levitte. Mivel
az angyalszárnyakat nem lehet
egymással összecserélgetni, jó
sok idõ telt el a válogatással is.
Utána olyan viharos ünneplés-
be kezdtek, hogy olyat még
nem látott a világ. Viháncoltak,
hancúroztak, tiszta szívbõl ne-
vettek és énekeltek, mint a
boldogan kacarászó kisgyere-
kek karácsonykor. Dicsérték,
simogatták a társukat, és nem
feledkeztek meg arról sem,
hogy Istennek is hálát adjanak,
hogy ilyen jó szárnyakat terem-
tett, és hogy megteremtette a
legkisebb angyalt is.

A mese, kis eltéréssel, egy
nemrég megjelent könyv egyik
meséje. Arról már nem szól a
fáma, hogy ezek az angyalok
ott voltak-e, amikor Jézus meg-
született. Azok, amelyek ott
voltak, azt kiabálták a pászto-
roknak: „Ne féljetek, mert

nagyon nagy örömet hirde-

tünk néktek!” Az örömhír Jé-
zus megszületésérõl szólt. „ Jé-

zus születése napján ezért

ünnepeljünk, vigadjunk mi

is szívbõl mindnyájan!” Ál-
dott ünnepeket kívánunk! 

Borbély János 

és Dudás Ferenc 

lelkészek és a 

nagytemplomi 

gyülekezet közössége

Nemrégen a Szentfödre za-
rándokoltam, s a negyedik na-
pon eljutottunk oda, ahol min-
dennap karácsony van: Betle-
hem városába. Meghatódva ér-
zékeltük azt a szegénységet és
egyszerûséget, amely ott foga-
dott bennünket. A bonyolult
életünk hirtelen egyszerûvé
vált. A születés bazilikájának
bejárata egy másfél méteres kis
nyílás, amelyen csak mélyen
meghajolva lehet bemenni,
mintha azt sugallná: aki Isten-
re akar találni, annak mélyen
meg kell hajolnia, alázatos és
egyszerû szívvel lehet csak Is-
tenhez közelednie.

Az erények legjava az enge-
delmesség, mert eltörli az ön-
hittséget, aztán megtermi ne-
künk az alázatot. Akik szíve-
sen gyakorolják az engedel-
mességet, azoknak Isten
iránti szeretete ajtóvá válik.
Ennek az elvetése miatt bukott
le Ádám az alvilág mélyére, ez-
után sóvárogva engedelmeske-
dett az Úr Atyjának. Az isteni
terv szerint engedelmes volt
egészen a kereszthalálig, hogy
engedelmességével feloldja az
emberi engedetlenség vétkét,
és az engedelmesség alatt
élõket visszavezesse a bol-
dog örökkévaló életbe. Ezért

kell gyakorolni az engedelmes-
séget azoknak, akik az ördögi
önhittség ellen harcolnak.

Isten fia emberré lett – kö-
zösségre lépett velünk. A kö-
zösségépítés legkomolyabb
eleme a közös imádság. Annál
élõbb egy közösség, minél in-
kább imádkoznak egymásért a
tagok. A liturgikus imádságok-
nak megvan az értelmük és a
lelki irányultságuk. A hívek ép-
pen ezeken a szertartásokon
nevelõdnek és formálódnak,
de csak akkor, ha nemcsak kül-
sõ szemlélõk vagyunk, hanem
részt is veszünk az imádságok-
ban. A karácsonyi imádságok

Saj szentpØter_2009_12.qxd  12/15/2009  10:40 AM  Page 5



szépsége, a szertartások szép
végzése megtanítanak a türe-
lemre, hiszen olyan nagy szük-
sége van erre az állandó fe-
szültségben élõ embernek.
Amíg nem engedjük szívünkbe
a békesség angyalát, addig
nem tudunk megelégedetten
élni. Megtanulhatjuk ezekben
a szent napokban:  lélekben ta-
lálkozzunk Istennel, és meg-
tisztult lélekkel térhessünk ott-
honunkba. Már nem saját

erõnkben bízva, hanem a Min-
denható erejében. 

A karácsony üzenete az,
hogy jobb akarok lenni és
jobbá szeretnék tenni máso-
kat. Az ismeretek és az élmé-
nyek, amelyeket Betlehembõl
haza akarunk vinni, az a bol-
dog megtapasztalás, hogy Ve-
lünk az Isten! Az imádságban
megszerzett ráhagyatkozás
lelkülete egyben lemondás
saját akaratunkról. Nem kön-

nyû ide eljutni, egy hosszú
harc eredménye ez /sok át-
imádkozott advent és sok jó
cselekedet /. Ebben az egyik
küzdõ fél az emberi ÉN, a ma-
ga téves elképzeléseivel, ön-
hittségével; a másik pedig az
isteni akarat, mely semmi mást
nem kíván elérni, mint azt,
hogy az ember üdvözüljön.

Lelki atyám egyszer azt taná-
csolta: „Semmit ne tégy tanács
és áldás nélkül!” Tanácsolom,

hogy a karácsony, Jézus Krisz-
tus születése napjának ünnep-
lése a templomban történjék,
hogy a betlehemi kisded áldá-
sa családjainkra szálljon, és
megelégedett, boldog életet
tudjunk élni.

Sajószentpéter, 2009 kará-
csonyán

Szeretettel: 
Pacsai János parochus,

borsodi kerületi esperes

2009. DECEMBER

6

Aktuális

Sok szeretettel köszön-
töm a sajószentpéteri lakoso-
kat a helyi Baptista Gyülekezet
nevében. Lukács evangélista
amikor megörökíti a karácso-
nyi történetet, rámutat egy na-
gyon szomorú részletre. A bet-
lehemi fogadósok egyike sem
fogadta be a fiatal házaspárt,
akik az Úr Jézus Krisztus földi
szülei voltak. Ennélfogva nem
adtak helyet az Isten egyszü-
lött fia számára. Túlzsúfolt volt
a város, túlságosan elfoglaltak

a vendégfogadósok! Így írja le
az evangélista: „a jászolba fek-
tette (Mária Jézust), mivel a
szálláson nem volt számukra
hely.” (Lukács ev. 2, 7.v.) Ma is
szomorúan tapasztaljuk, hogy
az ünnep forgatagában sokan
nem adnak helyet életükben,
otthonukban az Úr Jézus Krisz-
tusnak, az ünnepeltnek. Egy
kis történet jut eszembe,
mely valamelyik iskolában tör-
tént, ahol a diákok a karácso-
nyi történetet készültek elõad-
ni. A felkészítõ osztályfõnök
lassan minden szerep gazdáját
megtalálta, de volt egy jólelkû,
kedves fiú, aki sajnos rossz ta-
nuló volt. Az osztályfõnök so-
kat gondolkodott, vajon me-
lyik szerepet lehetne neki ad-
ni, melyet nem rontana el. Vé-
gül megszületett a megoldás: õ
legyen a vendégfogadós. Hisz
csak annyit kell mondania, ta-
lán ezt nem téveszti el: „Na-
gyon sajnálom, de nincs szál-
láshely a fogadóban!” Kitûnõ-
en, átélve adták elõ a darabot,

amikor jött ez a bizonyos jele-
net. József és Mária poros ru-
hában, kimerülten érkezve
zörgettek a fogadó ajtaján. A
fiú kilépett, és mondta a hiva-
talos, betanult szöveget:
„Nagyon sajnálom, de nincs
szálláshely a fogadóban!” Vi-
szont ez a fiú annyira átélte a
történetet, hogy miután el-
mondta a hivatalos szöveget,
és becsapta az ajtót (mert ez
volt a feladata a jelenetben),
néhány másodperc múlva köny-
nyes szemekkel jött viszsza, és
a már távozó Mária és József
után kiáltva mondta: „Várjatok
csak egy percet, az én szobám-
ban van még hely számotok-
ra!” A közönség egy része mo-
solygott, hiszen elrontotta a
fiú a szerepet, a nagyobb része
viszont együtt könnyezte meg
az „elrontott” jelenetet. Igen,
így kell beleélni magunkat a
történetbe! Részesei vagyunk a
betlehemi történetnek, de me-
lyik oldalon? Az elutasító vagy
a befogadó szerepében? Mi-

lyen sok okot tudunk felsorol-
ni, hogy lelkiismeretünket
nyugtatgassuk, és mások elõtt
is igazoljuk, hogy mi nagyon
elfoglaltak vagyunk. Nem lehet
része karácsony örömében és
békességében annak, aki nem
nyit ajtót Jézus Krisztusnak, az
Isten Fiának. Csak úgy lehet
tartalmas ez a karácsony, ha jut
hely életedben is annak, aki a
Megváltód akar lenni. 

„Mert az Isten nem azért
küldte el a Fiút a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy
üdvözüljön a világ általa. Mert
úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!” (Já-
nos ev. 3, 17, 16.v.)  

A Krisztus szabadításában
megáldott boldog, békés kará-
csonyi ünnepeket kívánok, sok
szeretettel: 

Pátkai Béla, 

baptista lelkipásztor

KKaarrááccssoonnyyii  ttöörrttéénneett

Szeretettel köszöntöm ked-
ves Mindnyájukat karácsony
szent ünnepén! Idei köszöntõ-
met egy mesével kezdem,
melyben egy személy megjárja
a poklot és a mennyországot
is. A pokolban furcsa látvány
fogadja. Nagy kerek asztal mel-
lett ülnek a kárhozott lelkek.
Az asztalon minden, mi szem s
szájnak kellemes. Ám mind-
egyiküknek hosszabb a kanala,

ezért bárhogyan is igyekeznek,
egy falatot sem bírnak a szájuk-
ba tenni. Így mindannyian
éheznek. Odafent az égben
ugyanez a látvány fogadja. Ke-
rek asztal, sok finom ennivaló
és méteres kanalak. Csakhogy
az üdvözültek mégis mind jól-
laknak, õk ugyanis etetik
egymást…

Ez a kis történet sok min-
dent elmond mindennapjaink-

ról. Egymáshoz való hozzáállá-
sunkról, mert ez nemcsak a
mellettünk élõ emberek jó
közérzetét, hanem a mi éle-
tünk sikerességét is eldönthe-
ti. Karácsonyhoz és év végéhez
közeledve mindennapjaink-
ban elég nagy a zûrzavar: év
végi zárás, karácsonyi nagybe-
vásárlás, takarítás, ajándékké-
szítés, családi programok tor-
lódnak egymásra. Mégis a hoz-

zánk közelítõ ünnep, kará-
csony ünnepe egyre nagyobb
fényességgel világít bele szí-
vünkbe! Várjuk a megérkezé-
sét, csendességét még akkor
is, ha nincs kivel megoszta-
nunk ezt a napot. Sokan úgy
gondolják: ez a történet az an-
gyalokról, a pásztorokról, kis-
jézusról már elavult, és hogy
ott Betlehemben nincs is már
minek örülni. És egyáltalán:

KKaarrááccssoonnyyii  kköösszzöönnttõõ
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II. évf. 13. számMozaik

Ídõsek napja

Idõsnek lenni, nem egyenlõ
az öregedéssel. Az évek, ha el-
szállnak, nyomot hagyhatnak a
külsõnkön, de a lelkünket
nem tudják ilyen könnyen el-
emészteni. Az öregség, csak
egy állapot, egy félreértelmez-
hetõ szó, mivel aki az évek mú-
lásával is meg tudja õrizni a vi-

dámságot és a
jókedvet a szívé-
ben, azon igazá-
ból eltörik az
idõ vasfoga.

Tisztában vol-
tak ennek a böl-
csességnek a
tartalmával a Te-
rületi Szociális
Központ mun-
katársai is, hi-
szen újra meg-
tartották váro-
sunk sokatlátott
p o l g á r a i n a k
örömére az Idõ-
sek Napját. A
program a
Sajószentpéteri
M û v e l õ d é s i
Központban ke-
rült megrende-
zésre, ahol az
ígéretes fellé-

põk listája kellemes szórako-
zással kecsegtette a vendége-
ket. A mûsor nyitásaként egy
verset hallhatott a közönség
Lévay József tollából, majd
Aleva Mihályné köszöntõje
után, városunk polgármestere,
dr. Faragó Péter is üdvözölte a
nagyérdemût. Rövid beszédé-

ben megemlítette, hogy a ter-
vek szerint a 2010-es Idõsek
Napja egy új palástba bújtatott,
szépen renovált kultúrházban
lesz megtartva, majd mindenki
figyelmébe ajánlotta a mûvelõ-
dési ház adventi programjait,
ahol kicsik és nagyok egyaránt
vidáman tölthetik el idejüket.  

Ezek után a terem megtelt
halk suttogással, az izgatott-
ságtól megélénkültek a tömött
sorok, mivel Gergely Róbert
kapta kezébe a mikrofont. Az
ismert táncdalénekes jóvoltá-
ból régi kedves slágerek csen-
dültek fel; színpadra gördült a
Kabos Gyula vezette Meseau-
tó, a kislányok is magasba
emelték a kezüket, és János is
felsétált a János-hegyre. Ger-
gely Róbert búcsúzása után a
közönségnek alig volt ideje ab-
bahagyni az ovációt, máris ér-
kezett a színpadra Kovács Zsu-
zsa, az Operettszínház kitûnõ
szubrett-primadonnája, és mû-
sorával újfent tapsra késztette
a nézõket. A mûvésznõ nem-
csak a Mágnás Miska címû ope-
rett dalaival szórakoztatta a kö-
zönséget, hanem tánctudásá-
val is elkápráztatta a kedves
publikumot. Tolmácsolásában

megtudhattuk, hogyan csábí-
totta el Marcsa az õ Miskáját,
és gondolatban elcsatangol-
hattunk az operett világának
csillagporos ösvényein.

Mikor elhalkult a tapsvihar,
már nem volt más dolga váro-
sunk idõsebb polgárainak,
mint átsétálni a szomszédba,
és egy kellemes beszélgetés
mellett jóízûen falatozni a terí-
tett asztalokról. Majd a nap vé-
geztével régi barátok kézfogá-
sától boldogan, és új élmé-
nyektõl vidáman indult haza
mindenki. 

Miközben ezeket a sorokat
írom, akaratlanul is egy csonka
versikét dúdolgatok magam-
ban, amit summázásképp sze-
retnék megosztani minden
kedves olvasóval:

„Múlik az idõ, õszre jár, de
fénylik még a napsugár.

aranyat szór és meleget,
örüljenek az öregek.

Az õszidõ is szép lehet, kívá-
nunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk,
jövõre újra eljövünk.”

Bájer Máté

más problémákkal kell foglal-
koznunk, a világ ugyanis meg-
változott. Igen, a világ megvál-
tozott, de karácsony üzenete
2000 év alatt sem változott
meg: Isten oly annyira szere-
tett bennünket, hogy elküldte
nekünk, értünk az õ egyetlen
fiát. Mindezt szeretetbõl! 

Mi tehát a karácsony titka?
Megmutatja a szeretet útját,
hogy megváltsa életünket. A
szeretetet nem lehet megvásá-
rolni, nem lehet kikényszeríte-
ni. A szeretet kapcsán ne gon-
doljunk egy „rózsaszínû álom-
ra”, gondoljunk inkább gyer-
mekeink és unokáink örömére
a karácsonyfa alatt, gondoljunk
egy idõs személyre, akinek el-
intéztünk egy-egy ügyet, gon-
doljunk önmagunkra, amikor
sikerült elrendeznünk egy-egy
nézeteltérést. Ha egymást „táp-
láljuk”, segítjük, szeretjük, ki-
egészítjük egymás hiányossága-
it, értelmet és örömöt adunk
egymás életének. Kívánom
mindenkinek, hogy a szeretet
és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket! Kívá-
nom, hogy az ünnepi idõ - akár
egyedül, akár szeretteik köré-
ben töltik a karácsonyt - segítse
Önöket igazi örömhöz, testi,
szellemi és lelki megújuláshoz,

feltöltõdéshez, felgyógyulás-
hoz, hogy az új esztendõt új
szívvel és újult erõvel kezdhes-
sük! Boldoggá fog tenni ben-
nünket Isten jóakarata, ha az Õ
szeretetét Jézus Krisztusban el-
fogadjuk, mert akkor lesz a szí-
vünkben igazi karácsony!

Kívánok a Bányai Reformá-
tus Egyházközség, a Reformá-
tus Nõszövetség és a magam
nevében is Istentõl megáldott,
meghitt karácsonyt és boldog
új évet városunk minden pol-
gárának!

Major Zsolt lp.

Pihenj meg!
Kifárasztott az élet,

úsztál az árral - a célod felé,
és nyugtalan lelkiismerettel
nézel a közelgõ ünnep elé.

Valaha számoltad a napokat,
most szeretnél rajta túl lenni már,

újra hétköznapjaid sodrában.
- Nem veszed észre, mekkora a kár?
Nem lenne jobb... lerogyni a porba,

és elsuttogni magad-vádolón:
''ó én vétkem, én igen nagy vétkem!''

Tedd meg!
Föléd hajol az Irgalom!

Tedd meg, és a szíved lesz a jászol,
amelyben Jézus megszületett...

/Lukátsi Vilma/

Gergely Robi néhány perc alatt forró
hangulatot teremtett a nézõtéren
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Az évek jönnek-mennek,
mint a felhõk az égen… Egyik
esztendõ úgy telik el, mintha
csak pár hónapból állt volna,
boldogan, gondtalanul, míg a
másik olyan idõket hoz, hogy
úgy érezzük, mintha minden
egyes napja a bõrünkbe marva
kapaszkodna az elmúlás elõl.
Most, 2009-ben egy olyan év
köszöntött ránk, amelyben
bátran elmondhatjuk azokat a
rejtett szavakat, amik sokszor
elsikkadnak a mindennapok
forgatagaiban. Azokat a szava-
kat és érzéseket, amik lelkünk-
ben apró csengõként rezdül-
nek meg, ha a gyermekkorra
gondolunk és régi iskolánkra.
Ebben az évben mindenki bát-
ran elõveheti a megfakult tab-
lóképeket, és kinyithatja a ta-
risznyákat, amikben az útrava-
ló pogácsa mellett megõrizte a
kedves emlékeket is. 2009 a
nosztalgia ideje mindenki szá-
mára, aki szívében õrzi azokat
a reggeleket, amikor álmos
szemekkel ballagott a Harica
út 1. felé, ugyanis ebben az
esztendõben ünnepli a 3. Szá-
mú Általános Iskola- Pécsi Sán-
dor Tagiskola fennállásának
50. évfordulóját. 

Valamikor, a XX. század de-
rekán, a gazdasági fejlõdés új
lakótelep építését kívánta
meg, és ezzel egy idõben új is-
kolára is szükség volt. Így szü-
letett meg 1959 õszén a
Harica-patak szélén városunk
harmadik iskolája, a 3. Számú
Általános Iskola. Az új taninté-
zet beindulásától kezdve lelkes
nevelõk végezték és végzik ma
is kiváló oktató munkájukat.
Bölcs szavakkal és kellõ meg-
értéssel üldözték el a gyermeki
oktalanság rémképét. A taná-
rok, tanítók mindig erõt és tá-
mogatást nyújtottak a testület

vezetõinek, az igazga-
tóknak:

Hegedûs Lukácsnak,
Lakatos Jánosnak,
Kósa Zoltánnak, Far-
kas Oszkárnak, Rusz-
kai Józsefnek, Béres
Józsefnének, Kozma
Lászlónak, Kamasin-
szkiné Szabó Editnek. 

A nevelõk mindig arra töre-
kedtek, hogy a legjobb ered-
ményt hozzák ki a nebulókból,
az osztályfõnökök óvó- szép
szavai pedig arra sarkallták
õket, hogy figyeljenek egymás-
ra, legyenek tiszta lelkû, õszin-
te emberek. 

A megnövekedett diáklét-
szám idõvel szükségessé tette
az épület bõvítését, így 1965-
ben megkezdõdött a tanítás az
új épületben is. A füves-fás ud-
var a mai napig hangos a gyer-
mekzsivajtól, ami bölcsõje le-
het nagy barátságoknak és
szép kamaszszerelmeknek.

1994-ben az iskolát fémjelzõ
számot leváltotta egy jól csen-
gõ név. Innentõl kezdve az in-
tézmény neve Pécsi Sándor Ál-
talános Iskola lett, tisztelegve a
remek színész, városunk híres
szülötte elõtt. A nevelõi mun-
ka persze ezekben az években
is változatlanul izzott az öreg
falak között. 2007-ben, amikor
megalakult a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola, a
Harica-partján álló patinás in-

tézmény tovább folytatta okta-
tó munkáját Pécsi Sándor Tag-
iskola néven. A pedagógusai
mai napig is teszik, amit kell,
tudásuk legjavát adva a gyer-
mekeknek, egy szép, biztató
jövõ reményében.

2009. november 27-én a
tantestület és a diákok ünnep-
séggel köszöntötték szeretett
iskolájukat 50. születésnapja
alkalmából. Az esemény a Mû-
velõdési és Sport Központban
került megrendezésre, ahol a
dolgozókon és az összegyûlt
gyermekseregen kívül számos
vendég is tiszteletét tette. Je-
len volt városunk polgármeste-

re, dr. Faragó Péter, Geregúr
József alpolgármester, Perényi
Barnabás, a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola igaz-
gatója, a képviselõtestület tag-
jai és nem utolsó sorban az is-
kola nyugdíjas pedagógusai,
régi tanítványok. 

A teremben uralkodó halk
morajlást Kamasinszkiné Sza-
bó Edit igazgatónõ törte meg,
aki beszédében köszöntötte a
kíváncsian várakozó tömeget.
Õt követte Heidrich László, aki
a „Miértünk”, Sajószentpé-
terért Alapítvány kuratóriumi
elnökeként díjakat adott át: az
iskola kiérdemelte a Sajószent-
péter Kultúrájáért Díjat, a
nyugdíjas tanárok közül pedig
oklevelet vehetett át Drahos
Imréné, Egyed Antalné, Kis

Jánosné, Móré Sándor és Rák
Antalné. Az elismerések átadá-
sa után következett a színvona-
las mûsor, amely a diákok és
tanáraik közös munkájának
színes kavalkádját vonultatta
fel. A múlt képei elevenedtek
meg a bevezetõ képkockák-
ban, majd trombitaszólóval,
bábelõadással, citerával kísért
énekes produkcióval, bohókás
balettal, mesés jelenettel, sza-
valattal, zongorajátékkal, ütõ-
hangszeres bemutatóval és
még sok énekes-táncos szám-
mal tették izgalmassá a dél-
utánt. A jubileumi mûsor a né-
zõtéren ülõk közül sokak sze-
mébe csalt könnyeket. A meg-
ható est után, hazafelé menet
mindenki felidézhette a leg-
kedvesebb pillanatokat, amik
szívûket örökre ehhez az isko-
lához kötik.

A rendezvény nem lett vol-
na ilyen monumentális támo-
gatók nélkül, ezért a tantestü-
let külön köszönettel tartozik
Gyõrfi Katinkának, aki virágai-
val tette színpompássá az ese-
ményt, Geregúr József alpol-
gármester úrnak és a
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola vezetõségének,
amiért kiemelkedõ segítségük-
kel tették lehetõvé a félévszá-
zados iskola méltó köszönté-
sét. 

Bájer Máté

Beszélgetés egy 
díszoklevél 
apropóján

Ahogyan az a fenti írásból ki-
derült, nyugdíjas pedagóguso-
kat is jutalmaztak a jubileumi
ünnepségen. Többek között
Móré Sándort is a színpadra
szólították, aki a városban vég-
zett több évtizedes tanító, ne-
velõ munkája elismeréséül
díszoklevelet kapott a „Miér-
tünk” Sajószentpéterért Alapít-
ványt kuratóriumától.

Sanyi bácsit az otthonában
kerestem fel a minap, és arra
kértem, meséljen egy kicsit
magáról, illetve arról az idõ-

Ünnepelt a Pécsi Sándor Tagiskola

Fél évszázados az oktatás a Harica úton

„Voltál már zord, konok, noha
Rossz szóval nem szóltál soha.
Falaidba burkolózva
Vidáman telt a sok óra.
Tanítottál sok gyereknek
Érettséget, önfegyelmet,
Észt adtál a kis embernek!
Iskolám, én így szeretlek!”

Bájer Máté

Nagy sikert aratott a Két kövér barát címû mesejáték
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II. évf. 13. számJubileum

szakról, amikor õ is az egykori
3. Számú Általános Iskolában
oktatta a nebulókat. 

- Milyen volt Sanyi bácsi
gyermekkora? Mi adta az in-
díttatást ahhoz, hogy a pe-
dagógusi pályát válassza?   

- Derecskén (Debrecen és
Berettyóújfalu között találha-
tó) születtem, és 10 éves koro-
mig ott is éltem, meglehetõsen
szegényes anyagi körülmények
között. A mi lakásunk az úgy-
nevezett Újtelepi részen épült,
ami nagyjából 2,5-3 kilométer-
re volt a település központjá-
tól, illetve attól a református
elemi népiskolától, ahová 4.
osztályos koromig jártam. Az
élet úgy hozta, hogy édesapá-
mat 1943-ban – posta vonalfel-
vigyázói szolgálatra – Nagy-
kállóba helyezték, így értelem-
szerûen az egész család oda-
költözött. Mint utóbb kiderült,
életemnek ez volt az egyik leg-
meghatározóbb állomása, hi-
szen Nagykállóban mûködött a
már akkor is híres állami gim-
názium, ahol a középiskolai ta-
nulmányaimat folytattam. Igaz,
az iskola átminõsítése miatt a
3. és 4. osztályt kétszer jártam,
így meglehetõsen hosszúra
nyúlt számomra ez az idõszak.
Az imént azért említettem,
hogy ez a költözés, illetve a
gimnázium fontos szerepet
töltött be az életemben, mivel
apám már korábban kilátásba
helyezte, hogy az õ nyomdoka-
it követve, valami távírdai
munkát tudna elképzelni ne-
kem. Ha ez valóban így törté-
nik, talán soha nem jártam vol-
na gimnáziumba, no, meg fõis-
kolára sem. Miután a szüleim
is látták, hogy jól tanulok, így
késõbb szóba sem került, hogy
az apám munkáját folytassam.
Komoly terveket dédelgettem
magamban: egyetemre szeret-

tem volna menni, méghozzá
magyar-történelem szakra, az
élet azonban úgy hozta, hogy
miután fele idõ alatt meg lehe-
tett szerezni a képesítést (és
pénzt lehetett keresni), a fõis-
kolán kötöttem ki, matemati-
ka-fizika szakon. 

- Hogyan került Sajószent-
péterre?

- 1953-ban kerültem Sajó-
szentpéterre, s az igazsághoz
hozzá tartozik, hogy valójában
nem a saját akaratomból,
ugyanis fõiskolai hallgatóként
nyújtott teljesítményem alap-
ján, no, meg az itteni szükség-

letek kielégítése (egy ifjúsági
vezetõre volt szükség az MTH-
ban) miatt irányítottak ide.
Majd' két évtizedet töltöttem el
az MTH, késõbb 103. Számú,
most Pattantyús Ábrahám Géza
Szakképzõ Iskola falai között,
amikor 1971-ben átkerültem
az akkori 3. Számú Általános
Iskolába. 

- Miként jellemezné az ak-
kori iskolai viszonyokat,
összehasonlítva a mai, meg-
lehetõsen sok negatívumot
felvonultató helyzetképpel?  

- Noha közel két évtizede
már nincs közvetlen kapcsola-

tom az oktatással (a médiákból
és az egykori kollégáktól per-
sze hozzám is eljutnak az oly-
kor lesújtó hírek), mégis azt
mondom, hogy áldom a sor-
som, amiért korábban voltam
gyakorló pedagógus. Akkori-
ban a gyerekek zöme komoly
eredményeket akart, figyelt,
hallgatott a tanárokra, tisztelte
õket. Természetesen akkor is
akadtak renitenskedõk, de
õket akkor elítélte, nem pedig
példaként követte a diákság.
Ma sajnos gyökeresen más a
helyzet. Ennek tudatában kü-
lönösen becsülendõ olyan pe-
dagógusok és iskolák erõfeszí-
tése, eredménye, amit egy-egy
nyilvános produkcióban tanít-
ványaik révén felmutatnak - itt
Sajószentpéteren is. Ehhez a
munkához rengeteg türelmet,
erõt és kitartást kívánok a je-
lenleg aktív pedagógus kollé-
gáknak! 

- Ha már összehasonlí-
tunk múltat és jelent, arra is
kíváncsi lennék, milyen volt
a 70-es, 80-as években, és
milyen most sajószentpéteri-
nek lenni?

- Az ország, benne a borsodi,
kazincbarcikai ipari fejleszté-
sek pezsdítõ hatása Sajószent-
pétert is kedvezõen érintette.
A bányák (nem a sajószentpé-
teri), a BVK, a Sajóbábonyi
Vegyipari Mûvek, valamint a
Sajószentpéteri Üveggyár fej-
lesztését nagyarányú lakás- és
kiszolgáló létesítmények építé-
se kísérte. Munkalehetõség te-
hát bõven adódott ezen a terü-
leten, így az ország más vidé-
keirõl is érkeztek ide fiatal csa-
ládok, bizakodással telve. Az
anyagi lehetõségek élénk, sok-
oldalú sport- és kulturális élet
támogatását tették lehetõvé.
Ez tehát a múlt, a jelenben pe-
dig azt látjuk, hogy valóban

változik, sõt, azt is ki merem
jelenteni, hogy szépül
Sajószentpéter, de amikor XXI.
századi igényeket fogalmazunk
meg, akkor az is jusson
eszünkbe, hogy ehhez leg-
alább XX. századi szintû foglal-
koztatásra lenne szükség.
Mindezzel csak azt akarom
mondani, hogy legyünk mér-
téktartóak! Az apám és az
anyám annak idején úgy taní-
tottak, hogy csak azt lehet és
szabad elkölteni, aminek biz-
tosan megvan a fedezete. És
akkor engedtessék meg ne-
kem, hogy egy kicsit a helyi po-
litikáról is beszéljek! Azt a bi-
zonyos hitelfelvételt vagy köt-
vénykibocsátást, amelynek se-
gítségével (önrész biztosításá-
val) Sajószentpéter is uniós
forrásokhoz jut, a jelen gazda-
sági, pályázati keretek között
elfogadom, elismerem, sõt, he-
lyesnek tartom, de amit ezen
felül, 100 százalékosan önerõ-
bõl biztosít a város, azt nem tu-
dom elfogadni. Azt is elmon-
dom, hogy miért. Meggyõzõ-
désem, hogy a 10-15 év múlva
regnáló képviselõ-testület
mozgásterét nagymértékben
behatárolják a most elköltött
forintok.  

Móré Sanyi bácsi szavait hall-
gatva az jut az ember eszébe,
hogy bizony a mai oktatásban
is sok ilyen nagy élettapaszta-
lattal, elkötelezettséggel, hiva-
tástudattal, rutinnal rendelke-
zõ pedagógusra lenne szükség
ahhoz, hogy a mostani, nem
éppen jó irányba mutató tren-
dek megforduljanak. Az elis-
merésként kapott díszoklevél
is azt támasztja alá, hogy aktív
pedagógusként sokat tett a
sajószentpéteri ifjúságért. To-
vábbi nagyon jó egészséget kí-
vánunk neki!

Sulyok Barnabás

Móré Sándor 1953-ban
kezdte aktív pedagógusi

pályafutását
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Sukály András 

- Rendkívül nehéz év lesz,
különösen a 40 év fölötti kor-
osztály részére. A korosodó
embert ugyanis már nem szíve-
sen alkalmazzák a munkálta-
tók, mert esetükben a szaktu-
dást és a szakmai tapasztalatot
is meg kellene fizetni. Lényeg,
hogy dolgozni kell, ha van rá
lehetõség. Személy szerint én
külföldön találtam munkát, így
egy év óta járom az európai or-
szágokat. Szerencsémre mind-

ezt két gyermekem és a felesé-
gem is tolerálják, mert tudják,
hogy csak a kint keresett pénz-
zel tudjuk tartani az életszín-
vonalat ebben a nehéz gazda-
sági helyzetben. Korábban vet-
tünk fel hiteleket, amelyek tör-
lesztése gondot okozna hazai
keresetbõl. A költségek, ener-
giaárak folyamatosan növeked-
nek, és a személygépkocsi
fenntartása ugyancsak áldoza-
tokkal jár. Úgy gondolom, még
két-három év kinti munka kel-
lene ahhoz, hogy stabilizálód-
jon családom anyagi helyzete. 

Kókai Lajosné 

- A jövõt nem ismerem, így
inkább a 2009-es évrõl beszé-
lek. Szerencsére az idei évrõl
inkább jókat tudok mondani,
mint rosszat. Örültem annak,
hogy szépen fejlõdött Sajó-
szentpéter, és büszkén, öröm-

mel sétálgattam az utcákon.
Három gyermekem közül ket-
ten Budapesten élnek és dol-
goznak, és ami ma nagyon fon-
tos, van munkahelyük. A gaz-
dasági válság persze nem ke-
rült el bennünket sem, de eb-
ben a helyzetben spórolni kell!
Különösen igaz ez a hozzám
hasonló nyugdíjasokra, akik-
nek minden forint kiadást meg
kell gondolniuk. 

Rácz Lajos 

- Elsõ kívánságom az lenne,
hogy maradjon meg a munka-
helyem a BorsodChemben, de
ugyanilyen fajsúlyos kérdés
családom egészsége is, ami
akár közhelynek is tûnhet, de
számomra rendkívül fontos.
Szeretném végre azt is megér-
ni, hogy országunk az eltelt 20
év vegetálása után végre jó út-
ra tér, és az eddigi irányzat he-
lyett végre tényleg a nyugati

országok színvonala felé hala-
dunk majd. Szerencsére na-
gyobb hitelekbe nem ugrot-
tunk bele, a kisebbeket pedig
(ez idáig) tudtuk törleszteni.
Bízom benne, hogy ez a hely-
zet stabilizálódik az új eszten-
dõben. 

Bencs Károly 

- Korábban dolgoztam az
üveggyárban és az Elzettben is,
végül pedig a gondnokságon.
Sajnos onnan kerültem a mun-
kaügyi központ álláskeresõ lis-
tájára, és egy éve is van, hogy
hiába keresek munkát. Jelen-
leg 28 ezer forint segélybõl
tengõdök, és emiatt sokak szá-
mára elképzelhetetlen, ameny-
nyit nélkülözök. Mezõgazdasá-
gi végzettségem van, amivel a
térségben nagyon nehéz elhe-
lyezkedni, és nekem nem is si-
kerül. Emiatt is lenne olyan
óhajom, hogy valamilyen na-
gyobb vállalkozás fektessen be
Sajószentpéteren, és néhány
száz embernek adjon munkát. 

Deák Ferenc 

- Úgy várom az új évet, hogy
csak rosszabb ne legyen a
2009-esnél. Márpedig azt ta-
pasztalom, hogy évek óta min-
dig rosszabb a helyzet, jönnek
a megszorítások, a megvoná-
sok. Mindezt saját bõrömön ta-
pasztalom, és ezek után ne

tartson senki nagyképûnek, ha
kijelentem: azokra is harag-
szom, akik boldog új évet kí-
vánnak. Nyártól egyébként
nyugdíjas vagyok, és azon dol-
gozom, hogy ne bonyolódjak
bele holmi kölcsönügyletekbe,
és amíg valamilyen jobb hely-
zet nem áll elõ, addig bírjam ki
adósság nélkül. 

Firtko Mihályné 

- Szerencsére van munkahe-
lyem, dolgozik a férjem is, így
viszonylagos biztonságban
érezzük magunkat. Visszafogot-
tan élünk, hiszen két gyerme-
künk egyetemista, így van hová
tenni a pénzt, és remélem, ez a
befektetés a jövõben megtérül.
Amire vágyom, az a jó közbiz-
tonság, ami együtt jár a hatéko-
nyabb rendõrséggel és a bûnö-
zõk arányos büntetésével. 

Ön mit vár a 2010-es évtõl?

Közélet
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December 23. szerda 17.00 óra
Sajószentpéter, Városi Sportcsarnok

SAJÓSZENTPÉTER SZUPERSPORTOLÓJA VERSENY

Fõvédnök: dr. Faragó Péter polgármester
Díszvendégek: prof. dr. Bessenyei Lajos, a Sportági Szakszövetségek Borsod megyei elnöke

Komlósi Ádám válogatott labdarúgó

VERSENYZÕK:

Szabó Katalin - kézilabda NB III.   •   Örschléger Krisztián - kézilabda NB II.
Brogli Réka - kerékpár, a Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportolója

Gyurik Glória - falmászás, a Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportolója 
Zabiák József - sakk NB II.   •   Spisák Barnabás - labdarúgás Megyei I.

Dudás Tamás - atlétika   •   Szabó Lászlóné - karate Európa-bajnok
Beregi László - darts NB I.   •   Isaszegi Róbert - olimpiai bronzérmes ökölvívó

ZSÛRI:

Egykori kiváló sportemberek:
Bodnár Sándorné - kézilabda NB I.

Sütõ Ágnes - magyar válogatott tornász
Kurmai Zoltán - labdarúgó-játékvezetõ NB I.

Négyesi László - labdarúgás NB II. 

A belépés díjtalan!
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Vógel Annamária 

- Ebben az évben az egyetlen
jó az életünkben gyermekünk
megszületése volt. Ezek után
kijelenthetem, hogy 2009-tõl
csak jobb évet szeretnénk. Fér-
jem karambolozott, és mara-
dandó egészségkárosodást
szenvedett, elveszítette mun-
kahelyét, de totálkárosra tört
az autónk is. Tetézte a bajokat,
hogy ezek után nem tudtuk
törleszteni adósságunkat, így a
hitelre vásárolt lakást elvesz-

tettük. Most szüleimnél élünk,
akik látva helyzetünket, úgy
döntöttek, hogy közösen vásá-
rolunk egy nagyobb családi há-
zat, ahol megférnek majd a ge-
nerációk. Bízom benne, hogy
ennyi rossz után már csak kel-
lemes élmények következnek
számunkra. 

Fûzi Szabolcs 

- Én abban bízom, hogy
gyors ütemben szépülõ váro-

sunkban polgármesterünk
meg tudja majd valósítani a
közelmúltban nyilvánosságra
hozott terveit. A hasonló el-
képzelések korábban szépen
teljesültek, és remélem, hogy
egy esetleges politikai átrende-
zõdés esetén is támogatott vá-
ros lesz Sajószentpéter. A csa-
ládomra is ráférne egy kis po-
zitívum, hiszen két felnõtt fiam
munkanélküli, pedig mindket-
tõjüknek van szakmája. Sze-
rencsére feleségemmel együtt
van munkahelyünk, így fenn
tudjuk tartani a családot, bizto-
sítjuk a szükségleteket. 

Bertus Lajosné 
- Megkérdezném a törvény-

hozókat, miért is vették el a
13. havi nyugdíjunkat. Szerin-
tük olyan jól élnek nálunk a
nyugdíjasok, hogy ezt megte-
hették? Elmúltam 75 éves, elte-
mettem férjemet és fiamat, és
ma 75 ezer forint nyugdíjból
vegetálok. Ebbõl 40 ezer a re-
zsire megy el, de mivel valami-
féle jövedelemhatárt túllépek,
nem kaphatok önkormányzati
támogatást sem. Ennek ellené-

re vannak terveim, amelyek ar-
ról szólnak, hogy szeretnék
még néhány évet élni, lehetõ-
leg nem rosszabb állapotban,
mint ahogy most vagyok. Jö-
hetne tehát egy kis jobb a szá-
momra, mert még sokáig sze-
retnék találkozni 24 unokám-
mal és hat dédunokámmal,
akik közül néhányan a Dunán-
túlon élnek. Nekik ott van
munkahelyük, ami azt jelenti
számomra, hogy bár egykor
idegen helyre költöztek, ám
megérte a kockáztatás.

Kovács I.
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Kevés agyonhallgatottabb
korszaka van történelmünk-
nek, mint amilyen a második
világháborút követõ, „malenkij
robot” néven elhíresült meg-
torlás, jóvátétel 5 éve volt. Az
idõsebbek, akik még tanultak
oroszul, értik a szavak jelenté-
sét, de hogy mit jelentenek va-
lójában, azt csak kevesen tud-
ják. Kevesen tudják, és még ke-
vesebben vannak azok, akik ér-
tik, mert a borzalmakat túl-
élõknek tilos volt beszélniük.
Csak az utóbbi években mer-
nek beszámolni a még közöt-
tünk élõk a megaláztatásokról.
1944-45 telén, az akkori világ-
helyzetben semminek tûnõ, de
nekünk, magyaroknak egy
olyan sorstragédiát jelentõ
eseménysorozat zajlott le,
melynek hatása még ma is
érezhetõ. A Vörös Hadsereg
1944. december 22-én kiadott
parancsára gyûjtötték össze és
vitték el a német nevû férfiakat
17-tõl 45 éves korig és a nõket
18-tól 30 éves korig. A kollek-

tív felelõsségre vonás elve,
büntetõ, megfélemlítõ, vala-
mint gazdasági megfontolások
alapján került sor erre a törvé-
nyesített rabszolgatartásra.
Eredetileg a német nemzetisé-
gû lakosság elhurcolása, dol-
goztatása volt a cél. 1945 janu-
árja gyászosan kezdõdött sok-
sok sváb családnak. Pontos

számok nincsenek, de több tíz-
ezer civilt bélyegeztek meg egy
életre az internálással. Az el-
hurcoltak egyharmada  - nem
bírva a megpróbáltatásokat, az
éhséget, a hideget - belehalt
ebbe a kicsi munkába. A többi-
ek 3, 4, 5 év múlva, megkese-
redve, egészségileg tönkreté-
ve, kifacsart lélekkel, de  haza-
jöhettek.

Sajnos településünket sem
kerülhette el a kegyetlen pa-
rancs, így itt is megkezdõdött a
németek begyûjtése és inter-
nálása.

Az õ emlékükre és tisztele-
tükre tartottak emlékezõ szent
misét a római katolikus temp-
lomban 2009. december 6-án,
és avatták fel az emléktáblát a
templom falán. A rendezvény
fõ szervezõje a Sajószentpéteri
Német Kisebbségi Önkor-
mányzat volt, amelynek tagjai
régóta kutatják az áldozatokat
és a túlélõket. Mint Csáky
Károlyné köszöntõjében el-
mondta: „Nagy-nagy adósságot

törlesztünk ezen a napon, ami-
kor emléktáblát avatunk tiszte-
letükre, és legalább erkölcsi
elégtételt szolgáltatunk szá-
mukra. Mi nem akarunk fájó
sebeket feltépni, rég elteme-
tett szörnyûségeket felidézni.
Célunk az volt, hogy
Sajószentpéter történelmében
ne legyenek tisztázatlan ese-
mények, hamis legendák.” A
köszöntõt követõen felolvas-
ták az áldozatok neveit. A mise
után az egybegyûltek jelenlété-
ben megszentelték az emlék-
táblát. Gonda Ferencné, aki-
nek a nagypapája is az elhur-
coltak között volt, osztotta
meg a hallgatósággal gondola-
tait: „Gyerekkoromban gyak-
ran gondoltam rá, éreztem hi-
ányát, pedig soha nem ismer-
tem. Foglalkoztatott, milyen
lenne, ha játszana, mesélne
nekem…”

Majd a jelenlévõk elhelyez-
ték az emlékezés virágait az
emléktáblánál.

Románné

Az ártatlan áldozatokra emlékeztek

„Mert más ki mondaná el helyettem, amit csak én tudok?”

Az idén már hetedik alka-
lommal kapott meghívást a
SKÁI a Szendrõben megren-
dezésre kerülõ megyei „Me-
séljünk, játsszunk együtt né-
metül!” fesztiválra.

A fesztivál szervezõi: a
szendrõi általános iskola és a
helyi német kisebbségi önkor-
mányzat azzal a céllal hozták
létre ezt a fesztivált, hogy a
közös játék, ének, tánc segít-
ségével a gyerekek német
nyelvi kommunikációs készsé-
gét fejleszszék, a tanulók
megismerjék és közelebb ke-
rüljenek a német kultúrához.
Városunk tanulói is évrõl évre
visszatérõ szereplõi a feszti-
válnak. A közös munka, a jel-
mezek kiválasztása és elkészí-
tése mindig hozzájárult a si-
kerhez. Bár helyezéseket nem
osztanak ki, de szakértõ zsüri
értékeli minden évben a pro-

dukciókat. Az idei évben több
mint 30 tanuló képviselte

Szendrõben városunkat. A Pé-
csi Sándor Tagiskola tanulói

rövid állatmesés jelenetekkel
léptek színpadra, amelyeknek
mondanivalói mindenki szá-
mára megszívlelendõk, és a
mai napig örök érvényûek. A
Móra Ferenc Tagiskola vidám
dalcsokra sem maradt taps és
elismerés nélkül. Köszönet a
gyerekeknek, akik a napi ta-
nulás mellett készültek a fesz-
tiválra, és a játék helyett a
próbákat választották. A zsüri
értékelése és dicsérõ szavai
után több gyerek is lelkesen
kérdezte, hogy ugye, jövõre is
eljövünk. Köszönettel tarto-
zunk a felkészítõ tanároknak
és a Sajószentpéteri Német Ki-
sebbségi Önkormányzatnak
is, akik évrõl évre biztosítják a
fellépõ tanulók utaztatását.

Román Péterné

Meséljünk, játsszunk együtt németül!

Mozaik, kultúra

Az emléktáblán hosszú
sorok hirdetik az ártatlanul 

elhurcoltakat

A Pécsi Tagiskola diákjai állatmesékkel arattak sikert
Szendrõben
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Portré

Jánosdeákék kottái dominálnak Sajószentpéteren

Már a nagyapja is
Sajószentpéteren oktatta a ze-
nei alapokat, amit édesapja vitt
tovább, amikor 1947-ben a te-
lepülésre költöztek. Õ a 2. Szá-
mú Általános Iskolában taní-
tott, ekkor Mária 5 éves volt,
aki az általános iskolát helyben
végezte, majd a miskolci Kos-
suth Zenemûvészeti Fõiskolá-
ra került, ahol megszerezte a
tanári diplomát. Ezután he-
lyezkedett el Sajószentpé-
teren, az akkori 2. Számú Álta-
lános Iskolában, ahol tervei
szerint csak a pályakezdõk elsõ
évét szerette volna letudni,
hogy aztán megfelelõ tapaszta-
latok birtokában más lehetõsé-
gek után nézzen. Az élet azon-
ban úgy hozta, hogy az egy év-
bõl 39 lett, és a nyugdíjas éve-
kig nem hagyta el a várost. 

- Amikor 1963-ban elkezd-
tem a tanítást, mindjárt rábe-
széltek, hogy adjak zongorakí-
séretet a Borsodi Bányász tor-
nászainak és modern gimnasz-
tikásainak. Ezt egészen öt hó-
napos terhes koromig csinál-
tam, majd bekerültem a mûve-
lõdési házba szolfézst és zon-
gorázást oktatni. Kivettem a ré-
szem a társadalmi munkából
is, hiszen - bár lehet, hogy ma
már nem jól hangzik - 1964-tõl
1989-ig a 2. Számú Általános
Iskola úttörõvezetõje voltam.
Az ifjúsági szervezet 1989-es
megszûnéséig, az utolsó négy
évben Sajószentpéter úttörõ
elnökeként is dolgoztam. A
számtalan rendezvény meg-
szervezése, kirándulások, tá-
borázások sok munkát adtak,
de mindezt örömmel és nagy
lelkesedéssel csináltam - emlé-
kezik vissza nagy vonalakban
pedagógusi munkásságára
Orosz Istvánné. 

A '80-as években megalakí-

tották a Hajlika Néptánc Stúdi-
ót, amelynek ügyeit is magára
vállalta. Szerzett pénzt a ru-
hákra, kilincselt a cégeknél tá-
mogatásért, így a csoportnak
lehetõsége volt arra, hogy ele-
inte a környezõ falvakban, ké-
sõbb pedig távolabbi helyeken
is fellépjen. A tanárnõ mai na-
pig nagy sikernek tartja, hogy a
Kazincbarcikán több éven át
megrendezett Ki mit tud?-ról
sorozatban hozták el az elsõ
helyet. A szakmai alapokat az a
Maródi Attila teremtette meg a
Hajlikának, aki most a Szinva-
völgyi néptánc együttes kore-
ográfusa. Aztán ott volt folya-
matosan az a tanulókból álló
énekkar - sõt, két évig a peda-
gógus kar is -, akikkel több he-
lyen sikerrel léptek fel. Volt,
hogy karácsonyra a budapesti
Városligetbe kaptak meghívást,
ahol 1987-ben olyan sikerrel
szerepeltek, hogy meg kellett
ismételniük a teljes mûsort.
Nem volt tehát véletlen, hogy
az Ifjú Zenebarátok Szerveze-
tének egyedüli tagjai õk voltak
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébõl. Jó hírüknek köszönhe-
tõen a Magyar Rádió felutaztat-
ta õket a zenét sugárzó Bartók
Rádióba, ahol õk a közönség
soraiban ültek, de ez az él-
mény is maradandó. Szívesen
emlékezik vissza a testvérvá-
rosokban, Kobiórban és
Dobsinán elõadott mûsorokra.
Lengyelországba így négy alka-
lommal jutottak el a tánccso-
porttal és az énekkarral. A ta-
nulók lelkesedését tovább tud-
ta fokozni a zenetanárnõ a
szervezett kulturális progra-
mokkal, hiszen rendszeresen
jártak színházba és hangverse-
nyekre. Közben az Orosz csa-
lád 1971-ben Miskolcra költö-
zött, mivel férje szolgálati la-

kást kapott, amiért lecserélték
a sajószentpéterit. Az követõen
egészen nyugdíjba vonulásáig
ingázott a két város között. A
sok év alatt akadtak „fogéko-
nyabb” tanítványok is, akik az-
tán a zenei pályát választották.
Salasovics Dezsõ egy hazai prí-
másversenyen ért el második
helyezést, azóta külföldön mu-
zsikál. Kisgergely József a Ba-
lettintézetben végzett, majd
táncolt az Operettszínházban,
és mivel szép hangja volt, éne-
kelt is. Biztosan vannak töb-
ben, akik ezen a területen
messzire jutottak, de nem is-
merheti minden egykori tanu-
lójának az életútját. 

Orosz Istvánné Jánosdeák
Mária igazi szaktekintélynek
számított, így 1975-1988 kö-
zött a járási énektovábbképzés
vezetõje volt. Óravázlatai há-
rom szakkönyvben jelentek
meg, 1986-ban pedig elnyerte
a képességfejlesztõ pályázat
különdíját. Kapott a munkájá-
ért Kiváló Úttörõvezetõ és Ki-
váló Ifjúsági Vezetõ érmeket,
1998-ban pedig Pro Urbe Díjjal
jutalmazta Sajószentpéter vá-
ros képviselõ-testülete. Az Év
Pedagógusa kitüntetést a mil-
lennium évében vehette át
Sajószentpéteren, 2001-ben
pedig negyven év szolgálati
idõ után kapott emlékérmet. 

A tanárnõ a közelmúltban
megtartott Lévay ünnepségen
ismét szerepet vállalt. A refor-
mátus nagytemplomban kezel-
te az orgonát, ami azért sem
állt tõle távol, mivel a rend-
szerváltozás után reformátu-
sokból és katolikusokból álló
ökumenikus énekkart vezetett.
Most azonban nem volt köny-
nyû rábírni a szereplésre, mi-
vel komoly betegséggel küzd.
Hogy mégis sokan élvezhették
nagyszerû elõadását, az lányá-
nak, Mayának - vagyis Orosz
Mariannának - köszönhetõ, aki
Lévay Mikes címû megzenésí-
tett versét énekelte édesanyja
zenei kísérete mellett. 

A nyugdíjas zenepedagógus
elárulja: egyre kevesebb idõt
tölt a billentyûzetnél, de annyi
idõt szán kedvtelésének, hogy
hetente egy-két alkalommal le-
ül a zongorához. Ahogy mond-
ja, mindenevõ, szereti a ma-
gyar nótákat és a pop zenét is,
és nagyon könnyen megjegyzi
a mai dallamos számokat. Az-
tán ezeket saját örömére el-
zongorázza, ezzel saját magát
is meggyõzi arról, hogy az egy-
kor szerzett tudás, bár némileg
kopik, de mégsem múlandó. 

Kovács I.

Portré: Orosz Istvánné

Egy énektanár família hosszú évtizedeken keresztül
beírta magát városunk zenei életébe. A Jánosdeák csa-
lád elsõ pedagógusa már az 1930-as években tanította
kottaolvasásra az iskolás gyerekeket, majd õt három ge-
neráció követte a katedrán. Közülük a leghosszabb idõ-
szakot Orosz Istvánné Jánosdeák Mária tudhatja maga
mögött, aki 1963-tól 2006-ig oktatta a szolfézst és a
zongora szakot tanítványainak. 

Orosz Istvánné több évtize-
den keresztül meghatározó
egyénisége volt a sajószent-

péteri zenei életnek
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Sajószentpéter Város Önkor-
mányzat képviselõ-testülete
20/2004. KT rendelete szabá-
lyozta a helyi állattartást, ám az
elmúlt évben kiderült: ez a ha-
tározat idejét múlta. Nem volt
ugyanis felvértezve megfelelõ
büntetési tételekkel, így aki
csak tehette, kijátszotta a helyi
jogszabályt. Ezért a 8/2009.
számú rendeletben szigorítot-
tak a korábbi - és lényegében
csak formális - rendeleten, és
abban már körzetekre osztot-
ták a várost, és azt is meghatá-
rozták, hogy melyik városrész-
ben milyen típusú és hány da-
rab állat tartható. Meghatároz-
ták a gazdasági haszonállat fo-
galmát a lótól a fürjig, de a la-
kásban tartható állatokat is mi-
nõsítették. Így definiálták a ve-
szélyes, a védett, a vágó- és a
kóbor állatot is. 

Szigorúan behatárolták az
állattartás szabályait, és a köz-
területen történõ kutyasétálta-
tás közbeni teendõket. A gazda
azóta a közterületrõl köteles
eltávolítani az állat ürülékét, és
köteles gondoskodni a megfe-
lelõ életkörülmények biztosí-
tásáról is. Meghatározták, hogy
kertes családi házban 2 eb és

egyszeri szaporulata tarható,
míg a tömbházas övezetben 1
kutya és egyszeri szaporulata a
megengedett. A 2-es számú
övezetben haszonállatot csak
engedélykérés után lehet tarta-
ni, így az engedélyezett 1 szar-
vasmarhára, 2 lóra, 2 juhra
vagy kecskére ki kell kérni a
helyhatóság hozzájárulását.
Tiltani kell azonban az állattar-
tást, ha az állattartó nem tesz
eleget a jogszabályban megha-
tározott feltételeknek, sõt, eb-
ben az esetben 30 ezer forint
pénzbírság is kiszabható.
Minderrõl a legutóbbi képvise-
lõ-testületi ülésen esett szó,
amit Kamasinszki Csabának, a
6-os számú körzet önkormány-
zati képviselõjének összefogla-
lójában hallhattak az önkor-
mányzati tagok. 

A képviselõ a Krónika mun-
katársának elmondta: sok be-
jelentés érkezett az elmúlt
években a jegyzõhöz arról,
hogy néhányan nem megfelelõ
körülmények között tartják a
haszonállatokat. Ezekben az
utcákban elég volt megtenni
egy rövid sétát, és máris érez-
hetõ volt a probléma oka.
Ezért alkották meg ebben az

évben az állattartási rendele-
tet, amelyhez a Miskolcon szü-
letetett hasonló jogszabály
szolgáltatta az etalont. A ren-
deletmódosítás elfogadása óta
a négyemeletes házak alkotta
zónában tilos állatot tenyészte-
ni, a nagytestû állatok tartására
pedig engedélyt kell kérni. Ez-
által többéves ügy végére ke-
rült pont, mivel esetenként
nagy vihart kavartak az egy-egy
állattartó által megteremtett
feltételek a helyi lakókörnye-
zetében. Van azonban olyan
információja is a képviselõnek,
miszerint több, engedély nél-
küli nagytestû állatot tartanak
a városban. Ugyanakkor
Kamasinszki Csaba véleménye
szerint Dusnokon, a falusi tí-
pusú környezetben nincs sok
értelme az állattartás szigorú
szabályozásának, mert ott a tel-
kek 400 négyzetméter fölötti
nagysága egyébként is engedi
a lovak, tehenek tartását. Hoz-
záteszi: nem az a céljuk, hogy
megkeserítsék a helybeliek
életét, viszont ezen a téren is
fenn kell tartani a rendet. Kér-
te a szentpéterieket, hogy je-
lentsenek be minden kóbor ál-
latot, mert az adatok birtoká-
ban tudják a városba rendelni
a miskolci gyepmestert vagy is-
mertebb nevén a kutyasintért.
Ez év elején még több
sajószentpéteri panaszos jelez-
te, hogy lakókörnyezetében el-
viselhetetlen a bûz, amit a ha-
szonállatok nem megfelelõ
színvonalú tartása eredménye-

zett. A helyzet mára úgy tûnik,
hogy konszolidálódott, a leg-
problémásabb állattartó a ren-
delet hatására felszámolta a te-
nyészetét a BÉV-telep szom-
szédságában. 

Kamasinszki Csaba szerint
azóta a kutyatartás jelenti a
legtöbb gondot választókerü-
letében. Sokan leengedik ked-
vencüket a közterületre, min-
denféle ellenõrzés vagy póráz
nélkül. Ezek a felügyelet nél-
kül maradt ebek akár kóbor ál-
latnak is tekinthetõk, így a
gyepmester bármikor begyûjt-
heti õket akkor is, ha azokat
azonosító bilétával ellátták.
Márpedig ebben az esetben
beazonosítható a gazda, akit
büntetni lehet az állattartás
szabályainak megszegéséért,
sõt, még fizetnie is kell ked-
vence kiváltásáért. A képviselõ
elárulja: kedvenc állatai a ku-
tyák, de azért nem tart egyet
sem, mert szereti õket. Nem
tudna ugyanis megfelelõ kö-
rülményeket teremteni ked-
vencei számára, sõt, a gondo-
zására, a velük való foglalko-
zásra sem tudna idõt szakítani.
Márpedig ezek a szempontok
fontosak az állat és az ember
kapcsolatában. 

Lényegében tehát úgy tûnik,
az önkormányzati rendelet
többnyire elérte a célját, és
rendezõdtek a helyi állattartás
szabályai, megszüntetve ezzel
számos helyi feszültségforrást. 

Kovács I.

Tájékoztat: Kamasinszki Csaba, önkormányzati képviselõ

Visszaszorulóban a szabálytalan állattartás

Az állattartók sok esetben elmennek a tûréshatárig,
majd sértõdötten veszik tudomásul, ha környezetük-
bõl panasz érkezik ellenük. Márpedig sem az ember-
nek, sem az állatnak nem jó, ha a megfelelõ körülmé-
nyeket nem biztosítják egy-egy állattartó telepen. A
szomszédok tehát joggal háborognak egy-egy telepü-
lésrészen, ha állandó bûzben, legyek támadásának ki-
téve kell élniük. 
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Aktuális, sport

Oltatni még most sem késõ

- Úgy tudom, Sajószentpé-
teren is elkezdõdött a védõ-
oltások kampányszerû be-
adása. Hol tartunk jelenleg?  

- Kétféle védõoltásról beszé-
lünk. Az egyik a szezonális vé-
dõoltás, amelyet leginkább a
krónikus betegségekben szen-
vedõknek ajánlunk, a másik
pedig a pandémiás (a sertés-
influenza elleni) vakcina,
amellyel a világméretû járványt
okozó vírus ellen védekezhe-
tünk. Ez utóbbi vírus esetében
a nemzetközi ajánlások a la-
kosság mintegy 60 százaléká-
nak a beoltását irányozzák elõ,
mivel csak így alakulhat ki a
megfelelõ szintû átoltottság.
Városunkban két hónapja zaj-
lik a kampányszerû védõoltás,
és örömmel mondhatom,
hogy a teljes lakosságot (14
000 fõt) tekintve már túl va-
gyunk a 4000. oltáson, ami azt
jelenti, hogy a lakosság 28-30
százalékánál már kialakult a
megfelelõ védettség. 

- Mára nyilvánvalóvá vált,
hogy vannak olyan ember-
csoportok, amelyek veszé-
lyeztetettebbek a vírusfertõ-
zéssel szemben, gondolok
itt például a várandós kis-
mamákra. Nem felelõtlen-
ség-e egy terhes nõnek azt
tanácsolni, hogy ennek elle-
nére ne oltassa be magát? 

- A járvány kirobbanásakor
éles vita bontakozott ki azzal
kapcsolatban, hogy miként vé-
dekezzünk a H1N1 vírustörzs-
zsel szemben. Az egyik állás-

pont szerint a védõoltás a leg-
jobb és legmegbízhatóbb mód-
szer, míg a másik tábor (az ol-
tás ellenzõi) a fokozott higié-
nia, a vitaminfogyasztás és az
életmódváltás mellett tette le a
voksát. A védõoltásról azt kell
tudnunk, elölt, legyengített
kórokozókat tartalmaz, vagyis
a vírus összes alkotóeleme
megtalálható benne, követke-

zésképpen a szervezetben ki-
alakuló védettség a vírus min-
den elemével szemben teljes
lesz. Ha már a terhes nõkrõl
beszélünk, velük kapcsolatban
azt is tudnunk kell, hogy a ter-
hesség alatt az immunrend-
szerük legyengült állapotban
van, így a koraszülések és
egyéb más fejlõdési rendelle-
nességek kialakulásának meg-
elõzésére éppen nekik van a
legnagyobb szükségük, arra a
védelemre, melyet csak a vé-
dõoltás biztosíthat számukra.  

- A H1N1 elleni vakcina
beadása nyilván mindenki-
nek ajánlott, de kik tartoz-
nak még a fokozottan veszé-
lyeztetett kategóriába?

- Érdekes módon nem a leg-
idõsebb korosztály a legveszé-
lyeztetettebb ebbõl a szem-
pontból. A gyakorlati tapaszta-
latok azt igazolják, hogy a tiné-
dzsereket és a felnõtt fiatalko-

rúakat jóval gyakrabban bete-
gíti meg a sertésinfluenza ví-
rustörzse, egyszerûen azért,
mert az életkorukból adódóan
a szervezetük védekezõ me-
chanizmusa még nem elég
erõs ahhoz, hogy nagyon rövid
idõn belül kialakuljon náluk a
megfelelõ védettség. 

- Aki úgy dönt, hogy
igényli a H1N1 elleni védõ-
oltást, Sajószentpéteren ezt
hogyan kaphatja meg?

- Megnyugtatok mindenkit,
elegendõ mennyiségû oltó-
anyag áll rendelkezésre. Beje-
lentkezés alapján bármelyik
háziorvosi körzetben egy-két
napon belül bárki megkaphat-
ja a vakcinát. Egyébként rend-
kívül széles az a kör, akik in-
gyen juthatnak hozzá a védõol-
táshoz, de akiknek fizetniük
kell érte, azoknak is csak a vak-
cina árát kell megtéríteniük, a
sajószentpéteri háziorvosok
ugyanis egységesen úgy hatá-
roztak, hogy bár jogszabály
alapján lehetõségük lenne rá,
de nem kérnek külön térítési
díjat az oltás beadásáért. 

A hallottak után kijelenthet-
jük: városunk nem áll rosszul
az új influenza elleni küzde-
lemben, ahhoz azonban, hogy
a Kacsándi doktor úr által is
említett 60 százalékos oltottsá-
got megközelítsük, sokaknak
kell még arra az elhatározásra
jutniuk, hogy a tétlen szemlé-
lõkbõl a "harc" aktív részeseivé
váljanak, vagyis menjenek el
háziorvosukhoz, és kérjék a
H1N1 elleni vakcina beadását.
Ezzel nem csupán magukat, de
családtagjaikat és embertársai-
kat is védik.

Sulyok

Ismét a H1N1-rõl

Ha figyelemmel kísérjük a különbözõ televíziós csa-
tornák tudósításait, azt tapasztaljuk, hogy talán nincs is
olyan nap, hogy ne a vezetõ hírek között szerepelne egy
újabb - a H1N1 vírus számlájára írható - tragédia. Ennek
ellenére különbözõ sajtóorgánumokban mind a mai na-
pig hallhatunk, olvashatunk olyan véleményeket, hogy
ne oltassuk be magunkat az új vírustörzs ellen. Kinek
higgyünk? - tettem a fel a kérdést dr. Kacsándi László-
nak, a GYÓMI intézményvezetõjének. 

Kacsándi doktor úr szerint még most sem késõ beadatni 
a védõoltást

Péteri sportsiker
A sajószentpéteri Kossuth Lajos Iskolában mûködõ Shitokai Karate Egyesület egy
nemzetközi versenyen vett részt a minap, ahol több mint 260 nevezett versenyzõ kö-
zött kellett helyt állniuk. Az egyesület hét sajószentpéteri versenyzõt indított a meg-
mérettetésen, akik közül Kántor Jozsua, Ragány Lívia, Ragány Zsófia és Horváth Edvin
egy-egy bronzérmet, Gilányi Zoltán két bronzérmet, Horváth Tekla egy ezüstérmet,
míg Kántor Zéta aranyérmet szerzett. Gratulálunk a csapat tagjainak!

Kántor Zéta állhatott a dobogó legfelsõ fokára
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- A városrehabilitációs EU-s
pályázatunk keretében a pol-
gármesteri hivatal rekonstruk-
ciójára kiírtuk a közbeszerzési
pályázatot, és reményeink
szerint januárban munkaterü-
letet tudunk adni a kivitelezõ-
nek. Ütemezésünk szerint elõ-
ször a volt Bútorbolt épületét

és a jelenlegi polgármesteri
hivatal egy részét tudjuk átad-
ni erre a célra úgy, hogy a Ha-
tósági és Szociális Osztály (ok-
mányiroda, szociális ügyek,
szabálysértés, gyermekvédel-
mi ügyek és népességnyilván-
tartás), valamint az Adócso-
port továbbra is a Kálvin tér
4.szám alatt mûködik tovább.
Sajnos ez némi kényelmetlen-

séggel jár majd mind az ügyfe-
lek, mind az itt dolgozók szá-
mára, mivel az épületbe csak a
Kálvin téri fõbejáraton keresz-
tül lehet majd bemenni, az
udvari bejáratot lezárjuk, és
munkavégzés lesz az épület-
ben. Természetesen a bizton-
ságos közlekedést az épület-

ben szavatoljuk, leválasztásra
kerül a munkaterület.

A  polgármester, az alpol-
gármester, a jegyzõ, az aljegy-
zõ, az Intézményirányító és
Szervezési Osztály, a Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Osz-
tály, az Építési és Városüze-
meltetési Osztály pedig a
Lévay József Tagiskolába köl-
tözik.

A hivatal helye az iskola
utolsó épületében, a sportpá-
lya mellett lesz, így megoldha-
tó, hogy a bejárat az Attila út-
ról legyen. Az iskola és a hiva-
tal közötti átjáró kerítéssel le-
választásra kerül, így az iskolá-
ból nem lehet majd átjárni,
csak az Attila útról közelíthetõ
meg. Ha valaki gépkocsival ér-
kezik, a sportpálya lesz a par-
koló. A Lévay József Tagiskolá-
ban az ügyintézés január 11-
én,  hétfõn kezdõdik, mert
várhatóan január 7-étõl 10-éig
zajlik a költözés. Ebbõl követ-
kezõen január 6-án, szerdán
csak délig lesz ügyfélfogadás,
január 7-én és 8-án pedig zár-
va lesz a polgármesteri hiva-
tal. A telefonszámokat az át-
költözõk viszik magukkal, így
azok nem változnak.

A Semmelweis Úti Tagóvoda
felújítására hazai, minisztériu-
mi támogatást nyertünk el. Itt
megtörtént a közbeszerzés, a
nyertessel a vállalkozási szer-
zõdést aláírtuk. A kiviteli ter-
vek készítése folyik, a munka-

végzés január 4-én indul. El-
sõsorban a gazdasági szárny
átalakítása lesz látványos,
amelyben tornaszoba kerül el-
helyezésre és tálalókonyha az
egészségügyi elõírásoknak
megfelelõen, valamint aka-
dálymentes vizesblokk. Ez-
után négy foglalkoztató lesz,
négy csoport részére. A hom-
lokzat hõszigetelést kap, új
kazán biztosítja majd a fûtést
és a meleg vizet. A kivitelezés
befejezési határideje 2010.
április 30. Ezután költözhet-
nek majd vissza a csoportok.
Addigi elhelyezésük a Hunya-
di Utcai, a Bányász Utcai és a
Móra Utcai Tagóvodákban tör-
ténik. A költözésre december
21-én kerül sor. Csoporton-
ként kerülnek áthelyezésre,
de természetesen figyelembe
vettük azt is, hogy az egy csa-
ládon belüli, de különbözõ
csoportokba járó gyermekek
egy intézménybe kerüljenek.

Románné

Elindulnak az intézményi felújítások
Akik a Lévay József Tagiskola közelében laknak,

azok egy ideje nagy jövés-menésnek lehetnek szemta-
núi. Azt beszélik, hogy az iskolát átalakítják, mert ide-
költözik a hivatal a rekonstrukció idejére. A városban
járva-kelve azt is lehet hallani, hogy a Semmelweis Ut-
cai Tagóvoda is költözik. Kérdéseimmel az Építési és
Városüzemeltetési Osztály vezetõjéhez, Éles Emõké-
hez fordultam, aki természtesen készségesen vála-
szolt.

Az óvoda inkább belülrõl…

…míg a polgármesteri hivatal külsõleg is alaposan megújul

TTiisszztteelltt  ssaajjóósszzeennttppéétteerrii  PPoollggáárrookk!!

Sajószentpéter város önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmából 2009. december 25-én és 26-án 
a sajószentpéteri temetõbe való eljutás megkönnyítése érdekében autóbusz közlekedést biztosít az alábbi idõpontokban:

09.00 Tüzép - 09.02 Erõmû út - 09.05 Alacskai út - 09.13 II. Akna - 09.20 BÉV-telep (Baross G. út felé) - 09.35 Ibolyatelep - 09.45 Temetõ
10.00 Dusnok - 10.07 Fecskeszög (Zalka M. utca) - 10.15 Temetõ
11.15 Temetõ - 11.25 Ibolyatelep - 11 35 BÉV-telep - 11.45 II. Akna - 11.55 Alacskai út - 11.58 Erõmû út - 12.00 Tüzép
12.15  Temetõ - 12.22 Fecskeszög (Zalka M. utca) - 12.30 Dusnok
Az autóbusz csak a kiépített autóbuszmegállókban áll meg! A részletes menetrend megtalálható Sajószentpéter város honlapján is. (www.sajoszentpeter.hu)

Dr. Faragó Péter sk.
polgármester
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KKKK aaaa rrrr áááá cccc ssss oooo nnnn yyyy rrrr aaaa     kkkk éééé ssss zzzz üüüü llll õõõõ dddd vvvv eeee
Az év végéhez közeledve, szinte nincs olyan ember, aki ne idézné fel az elmúlt hónapok eseményeit.

A 2008/2009-es tanév fényképeit nézegetve karácsonyi ajándékként, óvodás gyerekeink családjának és a
Szentpéteri Krónika minden olvasójának egy fényképekbõl álló „képzeletbeli csokrot” szeretnénk átnyújtani. A
képeket nézegetve fogadják szeretettel az óvoda kollektívájától a megörökített hétköznapok boldog pillanatait.

Pálfalvi Nándor „Karácsony” címû versével kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

„Karácsony ünnepén 
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki 
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt 
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik 
az emberek szívébe.”

Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda 

Harica utcai dolgozói

Sportvetélkedõn

Gyermeknap az oviban Imádunk közlekedni...

Vadasparkban

Jótékonysági bál
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Vízszintes:
2. Gyeplõ, tájszóval. 4. Eltérõ. 5. Megtanulandó feladat.

7. Ravaszt meghúz. 8. Álló-víz. 9. Alkotmánybíróság, rövi-
den. 11. Menetrendi rövidítés. 13. Mesebeli gyümölcs. 17.
Tibeti vallási vezetõ. 18. Ijesztõ alak. 19. Lengyel folyó. 20.
Téli építmény állatok ellátására.

Függõleges: 
1. Charles Dickens regényének címe. 2. Földrõl felfelé

mozgat. 3. Ünnepélyes ígéret. 5. Gyakori oroszlánnév. 6.
Ismert porszívó márka. 8. Hosszabb kirándulás. 10.
Ágyúhang. 11. Lappföldi finn állóvíz. 12. A 101 kiskutya
fajtája. 13. Jótékonykodik. 14. Az alumínium vegyjele. 15.
Daloló szócska. 16. Pára !!   20. Az Einsteinium vegyjele.
21. Tetõpont közepe !!

készítette: Kiss Barnabás

Ha az 1-es kockától függõlegesen lefelé haladva össze-
olvassa a betûket, akkor egy, a karácsonyi ünnepekre
jellemzõ fogalmat kap. Ezt kell beküldenie az újság
szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség
e-mail címére 2010. január 10-ig. 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@cit-
romail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése:
Amanda Lear. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december
14-én megtartott sorsoláson Kozák Imrénének kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb
értesítjük.
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