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Közélet

Terítéken a városõrség

Sokfogásos menü

A húsz fõbõl álló
Sajószentpéteri Városõrség -
bár lehet, hogy néhány liberá-
lis jogvédõ erre most felkapja
a fejét, és gyorsan beadványt ír
az ombudsmanhoz - etnikai
alapon szervezõdött. A járõr-
páros egyik tagja ugyanis a ci-
gány kisebbséghez tartozik, így
nem fordulhat elõ, hogy bárki
a származására hivatkozva búj-
hasson ki (bûn)cselekmé-
nyének súlya alól. Az ötlet, bár-
kitõl származott, bevált, mert
így a városõrök minden város-
részben szót értenek az ott
élõkkel. A közbiztonságért fe-
lelõs városvezetõ, Geregúr Jó-
zsef alpolgármester is csak elis-
merõen tud nyilatkozni a 20
ember munkájáról. 

- Sok-sok apró lopás történt
az elmúlt években a város kü-
lönbözõ pontján, amirõl tudo-
mást szereztünk. A lakosság
nyomása ezek következtében
folyamatosan erõsödött, hogy
tegyünk valamit a rend helyre-
állítására. Többször tárgyal-
tunk Szternai Tamás rendõr-
õrsparancsnokkal is ebben az
ügyben, miközben tudtuk,
hogy lehetõségeik (a létszám
és a technikai eszközök tekin-
tetében) nem teszik lehetõvé a
gyakoribb járõrözést - nyilat-
kozta az alpolgármester. - Ami-
kor mindez egyértelmûvé,
nyilvánvalóvá vált, megkezd-
tük a polgárõrség megerõsíté-
sét. Kaptak egy terepjárót, és
biztosítottuk számukra a lovas
járõrszolgálat lehetõségét is.
Így könnyebben eljutottak a
hétvégi házas övezetekbe, és a
belterület mellett védeni tud-
ták a termõföldet is. 

Geregúr József hozzátette:
Sajószentpéter közbiztonságát
sok hasonló nagyságrendû vá-
ros megirigyelné, de a helyi ve-
zetés azon dolgozik, hogy - bár
ez illúziónak tûnhet - teljesen
kiszoruljanak a bûnözõk a te-

lepülésrõl. A városõrség életre
hívása óta ebbe az irányba tar-
tanak, hiszen mondhatni, hogy
drasztikus mértékben csök-
kent a bejelentett bûnesetek
száma. Aztán az elkövetõk -
amikor Sajószentpéteren gyak-
ran rendvédelmi járõrökbe üt-
köztek - kinézték maguknak
Dusnokot, ahol több idõs em-
bert csaptak be különbözõ
trükkökkel. Ekkor a városõr-
ség tagjai ott is megkezdték fi-
gyelõ tevékenységüket, ami-
nek következtében a peremke-

rületben is csökkent a bûnö-
zés. Mindez jól lemérhetõ a la-
kosság visszajelzésébõl, mert
akik korábban sértettek voltak,
mostanában újra azt érzik,
hogy nem kell félniük a tolva-
joktól, betörõktõl. 

A városõrség létrehozására
egy pályázat elnyerését követõ-
en nyílt lehetõség, és a kedve-
zõ feltételek miatt személyen-
ként mindössze havi ötezer fo-
rintba és a pótlékok biztosítá-
sába kerül mindez az önkor-
mányzatnak. Az alpolgármes-
ter megemlíti: ha jövedelem-
pótló támogatást kellene fizet-
ni, az közel 28 ezer forint ki-

adást jelentene a város költ-
ségvetésébõl. 

- Fõleg az éjszakai órákban
lepõdött meg sok bûnelköve-
tõ, mert nem számítottak arra,
hogy a sötétben feltûnik egy
járõrpáros, és kérdõre vonja
õket. Márpedig egyesek nem
tudják megbecsülni városunk
értékeit, így több fiatal ellen
kellett rongálás miatt eljárást
indítani. A szépen kiépített ját-
szóterek esõbeállóit bontogat-
ták, amivel kárt okoztak. Több
fatolvajt a városba vezetõ
Alacskai úton értünk tetten,
esetükben az általunk értesí-
tett rendõrök intézkedtek. Az-
óta ez a bûncselekménytípus is
érezhetõen visszaszorult. Az-
tán fokozott figyelmet fordí-

tunk a gyanús gépjármûvek
mozgására, ezzel is lepleztünk
már le néhány bûnözõi cso-
portot - sorolja munkájuk
eredményét Halász Zoltán, a
városõrség vezetõje. 

Folyamatos kapcsolatban áll-
nak a rendõrõrssel, és Szternai
Tamás õrnaggyal rendszeresen
egyeztetnek a járõrök mozgá-
sáról, vezénylésérõl. Így került
már sor az Ibolyatelep foko-
zott figyelésére, és olyan város-
részek gyakoribb ellenõrzésé-
re, ahol elõfordult valamilyen
kisebb fajsúlyú bûncselek-
mény. A sporthorgászok örö-
mére jelentõs eredményeket

könyvelhetnek el a szentpéteri
horgásztavaknál, ahol többen
hozzászoktak az éjszakai halfo-
gáshoz. Biztosra mentek, hi-
szen tükörhálókkal fogták a
halat, ami arról ismert, hogy a
halak bognártüskéje könnyen
beleakad, és akkor máris adott
a zsákmány. Több hálót elko-
boztak, és több személy ellen
tettek feljelentést állatkínzás
és lopás elkövetése miatt. 

Halász Zoltán megemlít egy
legújabb kori problémát is,
amire figyelniük kell. Mintegy
háromtucatnyi roma család
vándorolt ki Sajószentpéterrõl
Kanadába, a lakatlan házak pe-
dig itt maradtak. Igaz, rábízták
azokat a szomszédokra és ro-
konokra, mégis sok helyen ta-
pasztaltak betörést, sõt, akad-
nak fosztogatásra utaló jelek
is. Most ezeket az ingatlanokat
is fokozottabban figyelik, mert
nem kizárt, hogy elõbb-utóbb
véget ér a kalandtúra, és a ka-
nadai hatóságok hazatoloncol-
ják a kiutazott családokat. 

Megemlíti még a városõrség
vezetõje azt a közelmúltban
történt eseményt is: a 26-os út
mellett, a kõhídnál történt egy
betörési kísérlet, és csak a vá-
rosõrök éberségén múlott,
hogy a cselekményt nem tud-
ták végrehajtani a bûnözõk. Si-
került a sportpályánál leleplez-
niük egy kábítószeres csopor-
tot is, de a lista ezzel még ko-
rántsem ér véget. Halász Zol-
tán szerint az biztos, hogy nél-
külük lényegesen sötétebb ké-
pet festene a város bûnügyi
statisztikája. 

Kovács I.

Az Alacskai úton tûzifát szállító tolvajokat füleltek le,
míg a horgásztavaknál a rapsicok az utóbbi idõben már
nem fogtak halat, mert a városõrök tetten érték õket.
Szolgálatba állításuk - néhány kritikus hang ellenére -
sokat javított városunk közbiztonságán. 

A tetszetõs egyenruha is jelzi, hogy nem „civilekkel” 
van dolgunk

GGyyoorrss!!  OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!

Hirdessen a  Sajó TV
képújságjában!

Telefon: 

06-20-667-5711

e-mail: 
sajotv@parisat.hu
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Polgármester úr hivatalos
megnyitója után Kádas Imre,
az Attila utcából szólalt fel
elõször, aki megköszönte,
hogy végre elkészült az utca
végén a zsilip, amely megvédi
az ott lakók ingatlanjait, ha ki-
önt a Sajó. Azt is elmondta,
hogy sajnos a zsilip nem állta
ki a próbát, s csak a Város-
gondnokság szakemberei be-
avatkozásának köszönhetõ,
hogy decemberben nem tör-
tént nagyobb baj. 

Polgármester úr reagált a
felvetésre, s megnyugtatta a
felszólalót, hogy tudnak a
problémáról, s mihelyt az idõ-
járás engedi, kijavítják.

Plopp László arra szeretett
volna választ kapni, hogy a há-
za melletti épületben lévõ fel-
fordulásért ki a felelõs, hiszen
elmondása szerint áldatlan ál-
lapotok (illemhely hiánya)
uralkodnak ott. 

Polgármester úr válaszából
megtudhattuk, hogy ott egy
átmeneti szállás üzemel a haj-
léktalanok számára, illetve
napközben a Közfoglalkozta-
tási Kft. emberei tartózkod-
nak a szomszédos telken. A
felmerülõ problémákat orvo-
solják.

Hámoros Pál azt sérelmez-
te, hogy az Attila utca végén
lévõ üres területet a vízmû au-
tói parkolónak használják, és
esõs idõben az egész utcára
felhordják a sarat. Másik felve-
tésében ahhoz kért segítséget,
hogy az ablaka alatt lévõ csa-
tornának nincs fedlapja. Azt a
válszt kapta, hogy annak sem-
mi akadálya nincs, hogy a Vá-
rosgondnokság zúzott követ
tegyen a parkolóként használt
területre, így megoldódik a
sárprobléma. A másik kérését
továbbítják a mûszaki osztály-
nak.

A következõ felszólaló Sa-
mu István volt, aki sérelmez-

te, hogy a város többfajta hi-
telt (játszótér, lízing, kötvény,
likvid) is felvett, s nem lát fe-
dezetet a visszafizetésükre.
Majd szóvátette, hogy az ille-
tékes képviselõ miért nem in-
dítványozta a 26-os fõút beve-
zetõ szakaszának a felújítását.
Kifejtette, hogy nem ért egyet
az új kft. (Közfoglalkoztatási
Nonprofit Kft.) létrehozásával
és a vezetõ kinevezésével
sem, mivel nem sajószentpé-

teri lakcímmel rendelkezik.
Kételyei vannak a felügyelõ
bizottság tagjaival szamben is,
illetve azt sem érti, hogy a cég
felügyelõ bizottságában miért
nincs egyetlen önkormányzati
képviselõ sem. Úgy vélekedik,
hogy a városban csak egyetlen
oktatási intézmény van, amely
az országos átlag felett tud tel-
jesíteni a kompetenciamérés-
ben. Nem érti, miként lehet,
hogy csökkenõ gyereklétszám
mellett nem javul a tanulók
teljesítménye. A város törté-
netérõl szóló könyv megjele-
nésével kapcsolatban elmond-
ta, hogy a mostani szerzõt
már 1989-ben is felkérték, de
akkor nem vállalta. Felveti a

kérdést, hogy miért nem tu-
dunk, nem tudnak a fiatalok a
huszadik század történetérõl
(a kuláküldözésekrõl, csillag-
leverés, üveggyár).

Bár Samu István nem várta
meg a válaszokat, polgármes-
ter úr a közvélemény határo-
zott kérésére mégis reagált
néhány felvetésére.

Többek között hallhattuk,
hogy mire használta fel a vá-
ros az 1,1 Mrd forintos köt-
vény egy részét. A forrást a kö-
vetkezõkre használták fel: in-
tézményi eszközök, szenny-
víz, MSK-tornacsarnok felújí-
tása, útaszfaltozás, járdák, fek-

võrendõrök, aluljáró aszfalto-
zása, játszóterek, intézményi
beruházások, közvilágítás,
konyhai eszközök, polgárõr-
ség eszközbeszerzése.

Az ingatlanadóval kapcso-
latban elmondta, hogy mind-
végig ellene volt, a 30 milliós
összeghatárt is a borsodi pol-
gármesterek javaslatára fogad-
ták el, de az Alkotmánybíró-
ság elvetette, és egyébként is:
a városban mindössze 3-4 csa-
ládot érintett volna. A 26-os
fõúttal kapcsolatban arról tá-
jékoztatta a jelenlévõket,
hogy önkormányzati képvise-
lõ ennek az útnak a felújításá-
ra nem tehet indítványt, hi-
szen az a magyar állam tulaj-

dona. Azt is elmondta, hogy
folytatódik az elkerülõ út épí-
tése, de sajnos cserébe le kel-
lett mondani a 26-os út beve-
zetõ szakaszának felújításáról.
A kft-k létrehozását törvény ír-
ja elõ, de ha megszûnik a fel-
adat (közfoglalkoztatás), ak-
kor a kft. is megszûnik. A fel-
ügyelõ- bizottságban pedig
azért nincs önkormányzati
képviselõ, mert ezt törvény
tiltja. Arra a felvetésre, hogy
keveset tartózkodik a város-
ban, úgy reagált, hogy miután
a városfejlesztési beruházások
most értek a megvalósítási
szakaszba, ideje nagy részét itt
tölti, mivel személyesen ellen-
õrzi a munkálatokat.

Lakatos Ernõné az Orgona
utcából azt sérelmezte, hogy
vizesedik a háza, valamint azt
is kifogásolta, hogy az errõl
szóló szakvéleményt miért
csak 6 hónappal késõbb kapta
meg.

A válaszból kiderült, hogy
nem a vízelvezetõ árok, illetve
az úttükör megemelése miatt
vizesedik a háza, hanem azért,
mert nincs szigetelve, tehát a
polgármesteri hivatal nem fe-
lelõs érte. A szakvéleményt
azért kapta meg 6 hónappal
késõbb, mert az önkormány-
zat kérte fel az igazságügyi
szakértõt, annak véleményét
pedig nem kötelessége az in-
gatlantulajdonos rendelkezé-
sére bocsátania (igazságügyi
mûszaki szakvélemény).

Móré Sándor véleménye
az, hogy a korábban felsorolt
beruházásokat, melyeket a
kötvénybõl valósítottak meg,
illetve valósítanak meg, ön-
erõbõl kellene fedezni, tehát
a város bevételébõl kellene ki-
gazdálkodni. Szeretné ponto-
san tudni, táblázatba kigyûjt-
ve, hogy melyek azok a beru-
házások, amelyeket a kötvény-
bõl valósítottak meg. (Ezt a
Szentpéteri Krónika tavaly au-
gusztusi számában táblázatos
formában közültük - a szerk.) 

Románné

Mint ahogyan korábbi esztendõkben, ebben az évben
is sor került a közmeghallgatásra, mely keretében a vá-
ros polgárai kérdéseket intézhettek a város vezetõihez,
a képviselõ-testület tagjaihoz. A kihelyezett ülésnek az
MSK adott otthont 2010. február 11-én.

Hámoros úr egy hiányzó csatornafedélre hívta fel az
illetékesek figyelmét
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2010. FEBRUÁR Aktuális

Sajtótájékoztatón jártunk

Nem csoda, ha az egykor
szebb napokat látott üveggyár-
ról szóló hírek kapcsán sokan
felkapják a fejüket, hiszen 20-
25 évvel ezelõtt kevés olyan
család élt Sajószentpéteren,
amely foglalkoztatás tekinteté-
ben valamilyen módon ne kö-
tõdött volna a város életét alap-
vetõen meghatározó ipari
üzemhez. Már az indulásakor
(1895-ben) is több száz mun-
kást foglalkoztatott, fénykorá-
ban majd' kétezer embernek
adott munkát, de még a terme-
lõ tevékenység leállításakor
(1999 februárjában) is legalább
négyszázan dolgoztak itt. Így
talán érthetõ, hogy a sajószent-
péteriek számára miért maradt
mind a mai napig fájó tüske az
üzem bezárása. Ilyen elõzmé-
nyek után magam is õszinte kí-
váncsisággal vettem részt a feb-
ruár 16-ai sajtótájékoztatón,
ahol elsõként Markó Gábor, a
Sajó-Glass Ingatlanhasznosító
és Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója köszöntötte a meg-
jelenteket. Beszámolójából ki-
derült, hogy a Sajó-Glass Kft. az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében pályázatot nyúj-

tott be az egykori üveggyár te-
rületének revitalizációjára, il-
letve fejlesztésére. A pályázat
sikeres volt, így rövidesen egy
666,4 millió forintos projekt
indul el Sajószentpéteren,
melybõl 314 millió forint uniós
támogatás, a fennmaradó
352,4 millió forintot pedig az
önrész és a bankhitel összege
adja. De, hogy félreértés ne es-
sék, nem Sajószentpéter Város
Önkormányzata, hanem a Sajó-
Glass Kft. vett fel bankhitelt, és
természetesen az önrészt is az
említett cég adja. Amint azt
Markó úr hangsúlyozta: „A cél
az, hogy irodák, gazdasági épü-
letek, raktárak építésével egy új
ipari központtá váljon az egy-
kori üveggyár területe. A mun-
kálatok a felesleges épületek
bontásával, illetve kármentesí-
téssel indulnak, majd az inf-
rastruktúra helyreállítása, és az
épületek felújítása következik.”
Igazgató úr azt is elmondta,
hogy munkás kezekre már a
projekt elsõ fázisától szükség
lesz, hiszen nem kívánnak a fõ-
városból munkaerõt idehozni.
Elsõként a barnamezõs terület
hasznosítása a cél, amennyiben
azonban további kereslet mu-
tatkozik a betelepülni kívánó
cégek részérõl, be lehet vonni
zöldmezõs területeket is a fej-
lesztésbe. A beruházás eredmé-
nyeként egy nagyjából 4,2 hek-
tár alapterületû, elsõsorban
újonnan betelepülõ vállalkozá-
sok számára alkalmas komple-
xum jön létre az egykori üveg-
gyár területén. Markó úr azt
sem rejtette véka alá, hogy
hosszú távú terveik között az
szerepel, hogy egy valódi ipari
parkot hozzanak létre
Sajószentpéteren, igaz, e cím
elnyerésének komoly feltételei
vannak. Többek között az is
alapfeltétel, hogy a terület

nagysága elérje a 20 hektárt, de
mint mondta, ez sem lehetet-
len célkitûzés, hiszen az önkor-
mányzattal együttmûködve, a
fejlesztésekbe önkormányzati
területeket is bevonva, elérhe-
tõ a kívánt területnagyság. A
sajtótájékoztatón az is kiderült,
hogy a városvezetés, sõt, sze-
mélyesen polgármester úr so-
kat tett annak érdekében, hogy
a Sajó-Glass Kft. elnyerje ezt a
jelentõs uniós támogatást,
ezért Markó igazgató úr köszö-
netét fejezte ki. 

Markó Gábort követõen vá-
rosunk polgármestere, dr. Fa-
ragó Péter vette át a szót, aki
azt hangsúlyozta, hogy a város
legégetõbb problémája a mun-
kanélküliség, a volt üveggyári
területen létrejövõ ipari komp-
lexum azonban jelentõsen
csökkentheti a munkanélküli-
ek számát. Mint mondta: „En-
nek a beruházásnak az a lénye-
ge, hogy vállalkozók tudjanak
itt letelepedni, hiszen jelenleg

a városban nincs olyan ingat-
lan, amely megfelelõen kiépí-
tett infrastruktúrával kiszolgál-
hatná az ilyen irányú igénye-
ket. Meggyõzõdésem, hogy a
Sajó-Glass és Sajószentpéter
Város Önkormányzatának kö-
zös célja a volt üveggyár terüle-
tének legoptimálisabb haszno-
sítása. Az itt létrejövõ ipari köz-
pont nem csupán a térség gaz-
dasági mutatóit javíthatja, ha-
nem - hosszú idõ után - az itt

élõ emberek boldogulását is
segítheti. A beruházás elkészül-
te után nemcsak a kis- és kö-
zépvállalkozások, hanem a
nagy munkaerõ-igényû cégek
számára is vonzó lehet, mivel
az egykori iparvágányok meg-
felelõ összeköttetést teremt-
hetnek a Miskolc-Ózd vasútvo-
nallal.” A város elsõ embere ar-
ról is beszélt, hogy mennyire
fontos az itt kialakuló komple-
xum munkahelyteremtõ szere-
pe, illetve a késõbbiekben a he-
lyi adóbevételek növekedése. 

Jelen állás szerint tehát hete-
ken belül elindul a felesleges-
sé vált épületek bontása a volt
üveggyári területen, s ha min-
den a tervek szerint halad,
2010 õszén a szükséges épüle-
tek felújítása is elkezdõdhet.
Noha nem a sajtótájékoztató
része, de mindenképpen ide-
kívánkozik, hogy tavasszal, az
egykori SÜMSE-pálya melletti
területen (egy másik cég beru-
házásában) egy médiaterméke-

ket elõállító üzem építése is el-
kezdõdik, ami újabb gyógyír
lehet az itt élõ emberek prob-
lémáira. Fellélegezni tehát
még korai lenne, azt azonban
egyértelmûen kijelenthetjük,
hogy végre elindult egy pozitív
folyamat, ami - együtt a jelen-
leg zajló városfejlesztési straté-
giával - alapvetõen befolyásol-
hatja a sajószentpéteriek köz-
érzetét. 

Sulyok

Csipkerózsika-álmából ébred a volt üveggyári terület

A minap egy látszólag szokványos sajtómeghívót kap-
tam. Miután elkezdtem olvasni az invitáló szövegét, a
második mondat után rájöttem, hogy egyáltalán nem
szokványos, sõt! Városunk életében az egyik legmegha-
tározóbb kitörési pont lehet, hiszen az egykori üveg-
gyár területén kialakításra kerülõ ipari komplexum jó
néhány újonnan létesülõ munkahely alapja lehet. 

Hatalmas tábla hirdeti a nyertes pályázatot a fõépület
homlokzatán 

Markó úr optimista a jövõt
illetõen
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Bejáróink figyelmébe ajánljuk! 

Kis óvodások nagy öröme

Elektronikus
bérletkártya
A közösségi közlekedésben,

az utazási igényekhez jobban
igazodó forgalomszervezés-
hez, a szolgáltatónak minél
pontosabb adatokra van szük-
sége a járatok igénybevételé-
vel, az utasok és utazások szá-
mával kapcsolatban. Az elekt-
ronikus igénylõ- és ellenõrzõ-
rendszer kiépítése költséges és
hosszú folyamat, amelynek el-
sõ lépése az új típusú bérlet-
kártya bevezetése. Az eddig
használt papír alapú bérletiga-
zolványt fokozatosan felváltja
egy adatok tárolására alkalmas,
nehezebben hamisítható, biz-
tonsági chip-kártya, amelyen
szerepel az utazó fényképe,
neve és lakcíme, a bérlet típu-
sa (diák/dolgozó/nyugdíjas),
egy helyközi viszonylat (indu-
ló-, érkezõ és átszálló megálló-
hely), valamint az adatvédelmi
szempontoknak megfelelõ,
visszafejthetetlen kártyaazono-
sító kódszám. Szerepelhet
még rajta két településen egy-

egy, vagy egy településen két
helyi viszonylat, amennyiben
ilyet is igénybe vesz az utas. A
bérletkártya mellé igényelhetõ

egy fénykép nélküli, egyéb-
ként azonos adattartalmú má-
sik kártya, a bérletváltó kártya
is, amely utazásra nem jogosít,
csak a bérletszelvény megvá-
sárlására szolgál. Ezt abban az
esetben mindenképpen érde-
mes kiváltani, ha valakinek
(aki az utazásához magával vit-
te a bérletkártyáját) hozzátar-

tozója vásárolja meg a követke-
zõ havi bérletszelvényt, azt
csak ezzel a másik kártyával te-
heti meg.  Az elsõ bérletkártya
- beleértve a 14 éven aluliak el-
sõ bérletváltó kártyáját is - térí-
tésmentes, a bérletváltó kár-
tya, további bérletkártya vagy
annak cseréje jelenleg bruttó
500 forintba kerül. Az aktuális
kártyaáron mindkét kártya he-
lyett újat kell váltani azok sérü-
lése, elvesztése, a személyi

adatokban, illetve az utazási vi-
szonylatokban történt változás
esetén. A kártyák igénylésére
személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, az esetleges utazási ked-
vezményre jogosító okirat, va-
lamint egy darab 4x4 vagy
4,5x3,5 cm méretû igazolvány-
kép (lehet jó minõségben ki-
nyomtatott digitális fénykép

is) bemutatásával az autóbusz-
állomásokon a kijelölt elõvéte-
li pénztárakban van lehetõség.
Az elkészült kártyák az igénylés
helyén, az elkészítési idõ letel-
te után, az igénylõlap másod-
példányának bemutatásával,
személyesen vehetõk át.  Az
autóbuszok fedélzeti ellenõrzõ
rendszerének kiépítéséig az új
bérletkártya mellett a jelenlegi
havi bérletjegy megvásárlására
is szükség lesz az utazás érvé-
nyességéhez.

Regisztrációs jegy
A Közlekedési Minisztérium

rendeletének megfelelõen az
utazási igények pontosabb fel-
mérése érdekében a Volán-tár-
saságok menetrend szerinti já-
ratain díjmentesen utazók
(például a 6 év alattiak vagy a
65 év felettiek) 2010. március
1-je után csak egy ingyenesen
váltható jeggyel vehetik igény-
be a szolgáltatást. A Borsod Vo-
lán helyközi járatain már feb-
ruár 1-jétõl kérhetõ a regisztrá-
ciós jegy, amely tartalmazza az
utazás idõpontját, induló-és
célállomását is. Az érintettek-
nek érdemes odafigyelniük
mindezekre, ugyanis egy kis
türelmi idõ után, 2010. július
1-jétõl pótdíj fizetésére kötele-
zettek azok, akik díjmentesen
utazhatnak ugyan, de nem vál-
tanak regisztrációs jegyet! 

Kiss Barna

Sajószentpéter földrajzi fekvése miatt lakóinak jelen-
tõs része naponta kényszerül a munkába vagy az isko-
lába járáshoz közösségi, leginkább autóbusz-közleke-
dést igénybe venni. A Borsod Volán Zrt. szolgáltatási te-
rületén az utóbbi idõben életbe lépett két, városunk
polgárait is közvetlenül érintõ változás. Az alábbiakban
az ezekkel kapcsolatos, eddig rendelkezésünkre álló in-
formációkat szeretnénk megosztani Olvasóinkkal.

A buszvezetõk leterheltsége is nõ majd a regisztrációs
jegyek miatt

Óvodánk, a Móra Ferenc Úti
Tagóvoda is jelentkezett a
Miskolci Vadaspark által meg-
hirdetett „Állatok karácsonya”
rendezvényre. A szervezõk
egy pályázatot is kiírtak „kará-
csonyfa-díszítésre”, amely sze-
rint az állatoknak ehetõ dísze-
ket és mutatós karácsonyfadí-
szeket kellett készíteni. Végre
elérkezett a várva várt nap,
december 21-e. Az elsõ meg-
lepetés akkor ért minket, ami-
kor megláttuk az óvoda elõtt
várakozó csodálatosan feldí-
szített emeletes buszt. A
Vadasparkban a télapó segítõi

forró teával fogadtak minket,
majd elkísértek a télapóhoz,
akitõl minden gyerek csoma-
got kapott. Az ajándékosztás

után meglátogattuk az állato-
kat, ami nagyon érdekes volt,
hiszen télen még soha nem
jártunk itt. Programunk ez-

után sem ért véget, mivel
most tehettük fel a karácsony-
fára az általunk otthon elké-
szített díszeket. Már mindenki
régen elfelejtette a karácsonyi
ünnepeket, és lázasan készü-
lõdtünk a farsangra, amikor
február elején felkerestek
minket a szervezõk, hogy át-
adják számunkra a nyeremé-
nyeinket. Mi nyertük meg
ugyanis a fõdíjat, egy 30 ezer
forintos utazást, valamint egy
különdíjat is kaptunk. A kü-
löndíj nem más, mint a Mini
Manó játszóházban egy teljes
délelõtt eltöltése.TTerermészetesen a télapóval való közös fotó sem maradt elmészetesen a télapóval való közös fotó sem maradt el
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Választás 2010

2010 a választások éve

- A választók még csak
most kezdenek ismerkedni
a jelöltekkel, a programok-
kal, de Önöknél már hetek
óta komoly munka folyik.
Az elsõ körben megtörtént a
névjegyzékbe vétel, és az er-
rõl szóló értesítõket, vala-
mint az ajánlószelvényeket
már kiküldték a választásra
jogosultaknak. Városunk-
ban hány választót vettek
névjegyzékbe?

- Összesen 10 216 választó-
polgárt.

- Volt-e olyan, aki jelezte,
hogy nem kapta meg az ér-
tesítõt?

- A mai napig ilyen jelzés
nem érkezett.

- Tudjuk, hogy
Sajószentpéterrõl többen
külföldre távoztak. Nekik is
kiküldték az értesítõket?

- Miután az adatbázisban a

választójoggal rendelkezõ
nagykorú állampolgárok szere-
pelnek, így a névjegyzékbe is
felvételre kerültek. Ez alapján
készülnek az értesítõk. Az érte-
sítõk kézbesítése kizárólag
azoknak lehetséges, akik az
adott lakcímen tartózkodnak.
Amennyiben idõközben meg-
haltak, vagy ismeretlen helyre
távoztak, a kézbesítésre nincs
lehetõség. Közel 300 esetben
hozta vissza a posta a külde-
ményt.

- Nem ad ez lehetõséget
visszaélésekre?

- Az elõbbiekbõl következik,
hogy nincs lehetõség a vissza-
élésre. Akik a szavazás napján
külföldön tartózkodnak, kér-
hetik felvételüket a külképvise-
leti névjegyzékre; egyidejûleg
a helyi névjegyzékbõl törlésre
kerülnek, és egy héttel koráb-
ban gyakorolhatják választójo-
gukat a külképviseleteken.

- Meddig és hogyan adhat-
juk le az ajánlószelvénye-
ket?

- Jelöltet állítani 2010. márci-
us 19-éig lehet az értesítõvel

együtt eljuttatott ajánlószelvé-
nyen, melynek minden rovatát
ki kell tölteni, és az ajánló vá-
lasztópolgárnak saját kezûleg
kell aláírnia. A jelöléshez leg-
alább 750 válsztópolgár érvé-
nyes ajánlása szükséges. Egy
választópolgár érvényesen ki-
zárólag egy ajánlást tehet. Az
ajánlószelvény nem fénymá-
solható, alaki és tartalmi szem-
pontból is hibátlannak kell
lennie, hiszen a számítógépes
ellenõrzés során a többes aján-
lást a számítógépes rendszer
„nem elfogadható” minõsítés-
sel törli valamennyi ajánlás vo-
natkozásában.

- Miként lehet azt ellen-
õrizni, hogy az ajánlószelvé-
nyek valóban ahhoz kerül-
nek, akiknek szánjuk?

- Az ajánlószelvény minden
rovatának a kitöltése és a saját-
kezû aláírás a biztosítéka an-
nak, hogy valóban odakerül-
jön, ahová szánjuk.

- Hol lehet gyûjteni az
ajánlószelvényeket?

- Ajánlószelvényt az állam-
polgárok zaklatása nélkül bár-
hol lehet gyûjteni. Nem gyûjt-
hetõ viszont munkahelyen
munkaidõben, tömegközleke-
dési eszközön, állami és helyi
önkormányzati szervek hivatali
helyiségeiben, rendvédelmi
szerveknél, szolgálati viszony-
ban lévõ személytõl szolgálati
helyen vagy szolgálati feladat
teljesítése közben. Az ajánlá-
sért az ajánlónak, vagy rá te-
kintettel másnak elõnyt adni
vagy ígérni, valamint az ajánlá-
sért elõnyt kérni, illetõleg

elõnyt vagy annak ígéretét el-
fogadni tilos.

- Mit kell annak tennie,
aki a választás napján nem
lesz itthon, de szeretne sza-
vazni?

- A lakcím szerinti névjegyzé-
ken szereplõ választópolgár
személyesen vagy meghatal-
mazott útján a választás elsõ és
második fordulójára egyaránt
kérhet igazolást 2010. április
9-én 16 óráig, levélben pedig
úgy, hogy legkésõbb 2010. áp-
rilis 6-án megérkezzen a HVI-
hez. Ily módon a névjegyzék-
rõl törlésre kerül a választó-
polgár, és felvételre kerül azon
a településen, ahol a szavazás
napján tartózkodik. Az a vá-
lasztópolgár, aki külföldön tar-
tózkodik, személyesen vagy
teljes bizonyító erejû magán-
okiratban foglalt meghatalma-
zással rendelkezõ meghatal-
mazott útján kérheti a választá-
si iroda vezetõjétõl a magyar-
országi szavazást megelõzõ 16.
napig a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt, vagyis je-
len esetben 2010. március 19-
én 16 óráig.

- Kik és hogyan kérhetnek
mozgóurnát?

- Fõ szabály, hogy szavazni
kizárólag személyesen lehet a
választópolgár lakóhelye sze-
rint kijelölt szavazóhelyiség-
ben. A mozgásában gátolt vá-
lasztópolgár a szavazás napja
elõtt írásban kérheti a Helyi
Válsztási Iroda vezetõjétõl - a
szavazás napján ugyancsak
írásban kérheti a Szavazat-
számláló Bizottságtól - mozgó-
urna biztosítását. Az SZSZB két
tagja illetékességi területén fel-
keresi a mozgásában gátolt vá-
lasztópolgárt, a választójogo-
sultságot a helyszínen ellenõr-
zi, és átadja az elõre lebélyeg-
zett szavazólapot.

- Mikor kerül sor a válasz-
tásra, mettõl meddig lehet
szavazni?

- Szavazni a szavazás napján
6 órától 19 óráig lehet. Ha a
helyi körülmények indokolják,
a helyi választási bizottság, ille-
tõleg az országgyûlési egyéni

Minden, amit a választásról tudni érdemes

Elmondhatjuk, hogy az idei esztendõ a választások
éve lesz, hiszen tavasszal országgyûlési, õsszel pedig
helyhatósági választáson vehetünk részt. A köztársasági
elnök 2010. április 11., illetve április 25. napjára tûzte
ki az országgyûlési képviselõk választását, eleget téve a
választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvényben foglal-
taknak: „…a választást legkésõbb 72 nappal a szavazás
napja elõtt kell kitûzni.” A hivatkozott törvény az alap-
elvek között rögzíti: önkéntes a részvétel a jelölésben,
a választási kampányban, a szavazásban. A sajószentpé-
teri választókat néhány jó tanáccsal szeretnénk ellátni a
Helyi Választási Iroda vezetõhelyettesének, dr. Vincze
Erzsébetnek a segítségével.

Figyeljünk a kitöltési útmutatóra, nehogy érvénytelen
legyen a voksunk

Dr. Vincze Erzsébet felü-
gyeletével jó néhány

választás lezajlott már
Sajószentpéteren 
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Leáldozóban a fémtolvajok csillaga?

Az új törvény remélhetõleg
jelentõsen megnehezíti a fém-
tolvajok „munkáját”. Jelzõtáb-
lákat, köztéri szobrokat és
minden egyéb mozdítható dol-
got ellopnak a tolvajok, de
olyan is elõfordul, hogy a csa-
patban dolgozó bandák ipari
termelésbõl származó alkatré-
szeket tulajdonítanak el. A szi-
gorú törvény azt szeretné meg-
akadályozni, hogy ne a környe-
zõ országok illegális hulladék-
udvarain landoljanak a magyar
fémhulladék-szállítmányok.

Az év elején életbe lépett
Fémtörvény a fémhulladék-ke-
reskedelem komplex engedé-
lyezési eljárását több összete-
võre bontja: szigorú ellenõrzé-
si eljárás a kereskedõkre és az
átvevõ helyekre egyaránt; õr-
zési és egyéb raktározási felté-
telek; tevékenységre vonatko-
zó letéti garancia. Az új szabá-
lyozás alapvetõ célja az illegá-
lis áruforgalom felszámolása
volt, ezen kívül egy átfogó, a
fémhulladék-átvételre és a hul-
ladékudvarokra vonatkozó sza-
bályozási rendszer kialakítása
is szerepelt a kormány céljai
között az új törvény megalko-
tásával. 

Most már csak azok a cégek
kaphatnak fémkereskedelmi
engedélyt, amelyeknek ezt a
fémkereskedelmi hatóság, va-

gyis a VPOP hivatalosan is jóvá-
hagyta, engedélyezte. A tör-
vény társadalmi és bûnüldözé-
si szempontból mindenkép-
pen hasznos, a szabályok be-
tartását pedig az illegális fém-
kereskedelem felderítésére

szakosodott, a vám- és pénz-
ügyõrség kötelékébe tartozó
speciális helyszíni csoportok
garantálják. Ez mindenképpen
hatékonyabbá teszi majd a
Vám- és Pénzügyõrség Észak-
magyarországi Regionális Pa-

rancsnoksága munkáját is. A
törvény kontrollálásához az el-
következõ idõszakban létszá-
mot bõvítenek, úgynevezett
mélységi ellenõrzõ csoporto-
kat hoztak létre Miskolcon,
sõt, hamarosan Egerben, Sá-
toraljaújhelyen és Salgótarján-
ban is felállítanak majd ilyen
egységeket - tájékoztatta la-
punkat Varga Zoltán, a Vám- és
Pénzügyõrség regionális sajtó-
szóvivõje.

„Számos gyakorlati haszna

van a Fémtörvénynek, viszont
a fémkereskedõkre még több
(korlátot) szabályt kényszerít
rá” - mondta lapunknak a mis-
kolci székhelyû Észak-magyar-
országi MÉH Nyersanyag-hasz-
nosító Zrt. vezérigazgatója,

Farkas József. Véleménye sze-
rint (az ilyen profilú cégeknek)
nehezített engedélyezési köte-
lezettséggel, a mûködésre, te-
lephelyre vonatkozó szigoro-
dó elõírásokkal, valamint a
szállításra, tárolásra és admi-
nisztrációra vonatkozó újfajta
szabályokkal kell számolniuk.
Ha manapság egy magánsze-
mély szeretne bármilyen fém-
hulladékot leadni, adatszolgál-
tatási kötelezettsége keletke-
zik. Az adatszolgáltatás magán-
személyekre vonatkozó elõírá-
sai közé tartozik, hogy szemé-
lyi igazolványt vagy egyéb hiva-
talos okmányt kell bemutatnia,
és azt az átvevõ társaságnak
fénymásolnia kell, cégek eseté-
ben pedig írásos megállapo-
dást kell kötni. Ezen kívül a
Fémtörvény szigorú technoló-
giai követelményeket is elõír
az átvevõ telep számára az
anyag õrzésére és tárolására
vonatkozóan. Ha egy fémhulla-
dékot forgalmazó cég telephe-
lye a továbbiakban is mûködni
szeretne, akkor legkésõbb feb-
ruár 28-áig be kell nyújtania
kérelmét fémkereskedelmi en-
gedély megszerzéséhez, ezt
követõen a Vám- és Pénzügy-
õrségnek 38 napja van arra,
hogy döntést hozzon az enge-
dély kiadásáról. "Az adminiszt-
rációs többletmunka ellenére
is vitathatatlan, hogy prevenci-
ós szempontból rendkívül
hasznos törvény született" -
nyilatkozta a vezérigazgató a
Szentpéteri Krónikának.

Búzafalvi Tamás

Gyakorlati tudnivalók a Fémtörvényrõl

Sokan úgy vélik, elkésett a szabályozás, mások sze-
rint még most sem késõ a szigorú intézkedések beveze-
tése: a különféle fémek és egyéb hulladékok begyûjté-
sét, szállítását és értékesítését szabályozó új törvény lé-
pett életbe 2010. január 1-jétõl. Ennek hatásairól tájé-
kozódott lapunk.

választókerületi választási bi-
zottság elrendelheti, hogy a
szavazás 5 órakor kezdõdjék.

- Mit vigyen magával a vá-
lasztó a voksolásra?

- A lakcímet tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolványát
(régi, könyvecske formátu-
mút) vagy személyazonosító
igazolványát (kártya formátu-
mú) vagy útlevelét vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított

vezetõi engedélyét (kártya for-
mátumú), és bármely itt felso-
rolt igazolvány mellett a lak-
címkártyáját.

- Mire kell figyelni a szava-
zóhelyiségben?

- A szavazóhelyiségben a Sza-
vazatszámláló Bizottság tagjai
és a jegyzõkönyvvezetõ a nyil-
vánosság alapelvének megfele-
lõen végzi munkáját. Miután a
személyazonosságot igazolta a

választópolgár, kézhez kapja
az elõtte lebélyegzett szavazó-
lapokat, valamint egy üres bo-
rítékot. Ezek átvételét aláírás-
sal igazolja. Az elhelyezett sza-
vazófülkében - melynek hasz-
nálata nem kötelezõ - kitölthe-
ti a szavazólapot. Egy jelöltre,
illetve egy listára adhatjuk le
voksunkat. A polgárok egyér-
telmû akaratnyilvánítással, az
elhelyezett tollal egymást met-

szõ két vonallal szavazhatnak
érvényesen a jelölt vagy a jelö-
lõ szervezet neve mellett elhe-
lyezett körben. Ha elrontják a
szavazólapot, egy esetben le-
het kérni a kicserélését, de
még az urnába történõ elhe-
lyzés elõtt. Ceruzával kitöltött,
esetleg több jelöltre leadott
szavazat vagy az üresen bedo-
bott szavazólap érvénytelen. 

Románné

Általában hatalmas a felfordulás a MÉH-telepeken 
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- A 6. Számú Általános Is-
kola épülete alapvetõen
nem szociális feladatok ellá-
tására, hanem sajátos neve-
lési igényû gyermekek okta-
tására létesült. Miként ke-
rült képbe mégis az egykori
kisegítõ iskola a TSZK elhe-
lyezésénél? 

- Azt mindenki tudja, hogy a
volt 6. Számú Általános Iskola
épülete hosszú évek óta kihasz-
nálatlanul áll. Az sem titok,
hogy a korábbi városvezetésnek
is komoly tervei voltak a szóban
forgó épülettel, igaz, merõben
másként képzelték el a haszno-
sítását. Szerencsére a jelenlegi
képviselõ-testület segítõ szán-
dékkal állt mellénk, miután ér-
zékelték azokat a problémákat,
melyek az intézmény kétlakisá-
gából, illetve az épületeink álla-
potából fakadnak. Arra pedig,
hogy a felújított, átalakított is-
kolaépület egy új, bölcsõdei
funkcióval is gazdagodik, rend-
kívül egyszerû a magyarázat: a
bölcsõdei ellátás az önkor-

mányzat alapfeladatai közé tar-
tozik. Miután Sajószentpéteren
1992. december 1-jével jog-
utód nélkül megszûnt az egyet-
len létezõ (Bányász úti) bölcsõ-
de, ezzel a szolgáltatással igazi
hiánypótlást valósít meg az ön-
kormányzat. 

- Ezzel a kettõs funkcióval
a volt iskolaépület teljes
mértékben ki lesz használva?   

- Természetesen. Ha szem-
ben állunk az épülettel, a Mis-
kolc felõli oldal 1/3-ában kerül
elhelyezésre a bölcsõde, míg a
fennmaradó 2/3 részt a Terüle-
ti Szociális Központ foglalja
majd el. Az épületen belül kü-
lönbözõ szervezeti egységeket
alakítunk ki, így a családsegítõ
szolgálat, a gyermekjóléti szol-
gálat, a támogató szolgálat és
persze alapfunkcióként az idõ-
sek ellátása is itt valósul meg. 

- Miután a városban meg-
lehetõsen sok a munkanél-
küli, az sem elhanyagolható
szempont, hogy a TSZK in-
tegrációja, illetve a bölcsõde
kialakítása eredményez-e új
munkahelyeket?

- Tudni kell, hogy egy 630

m2 alapterületû épületrõl be-

szélünk, így karbantartó és ta-
karító személyzet tekintetében
biztosan bõvítenünk kell a lét-
számot, a bölcsõdei feladatel-
látáshoz pedig egy teljesen új
szervezeti egységet hozunk lét-
re, amelynél képzett szakem-
berekre lesz szükségünk.Igaz,
rendkívül szigorú jogszabályi
háttér határozza meg, hogy ki
az, aki ilyen feladatkörben fog-
lalkoztatható. 

- Mindez annak köszönhe-
tõ, hogy a város sikeresen
pályázott uniós forrásra.
Mekkora a teljes beruházás
költsége, illetve miként ala-
kul az önerõ és a támogatási
összeg aránya?

- Tulajdonképpen két pályá-
zatról van szó, s mindkét pá-
lyázat a 90 százalékos támoga-
tottságú projektek közé tarto-
zik. A TSZK integrációjának

összköltsége 173,4 millió fo-
rint, amelybõl 17,3 millió Ft az
önrész és 156,1 millió Ft a tá-
mogatás összege. A bölcsõde
kialakítása összesen 100,5 mil-
lió Ft-ba kerül, amibõl 10,05
millió Ft az önrész nagysága,
90,45 millió Ft pedig a pályáza-

ti úton elnyert támogatás ösz-
szege. 

- A TSZK mûködése során
milyen pozitívumokat ered-
ményez majd a kétlakiság
megszûnése?

- Az integrációnak számos
pozitívuma lesz a hétköznapok
során. Vegyük számba elsõként
a gazdaságossági elõnyöket!
Elõször is a két épület helyett
csak egyet fûtünk és világítunk
majd. Ha már a fûtésrõl beszé-
lek, azt is el kell mondanom,
hogy az Árpád úti épületben
jelenleg (2010-ben!) is gázkon-
vektorokkal biztosítjuk a meg-
felelõ hõmérsékletet, ami köz-
tudottan az egyik legpazarlóbb
fûtési eljárás. Egyébként a nyí-
lászárók katasztrofális állapo-
ta, valamint a megfelelõ szige-
telés hiánya még tovább rontja
a fûtés hatásfokát. Noha a Zrí-
nyi úti épület némileg jobb ál-
lapotban van, de természete-
sen az ajtók és ablakok cseréje
már itt is régen idõszerû lett
volna. Munkaszervezés szem-
pontjából sem közömbös,
hogy a folyosó végére vagy - je-
len esetben - a város másik ré-
szére kell átmenni egy ügyinté-
zés kapcsán. De ami talán még
ennél is fontosabb, az ügyfelek
érdeke. A Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatnál
gyakran elõfordul, hogy olyan
ügyeket intéznek az emberek,
melyekrõl másoknak nem kel-
lene tudomást szerezniük. A
jelenlegi adottságaink sajnos
nem teszik lehetõvé, hogy az
ügyintézõ és az ügyfél között
olyan kapcsolat alakuljon ki,
ahol a krízishelyzetben lévõ
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2010. FEBRUÁR Aktuális

Beszélgetés Aleva Mihálynéval, a Területi Szociális Központ vezetõjével

Benépesül a volt 6. Számú Általános Iskola

A sajószentpéteri Területi Szociális Központot (TSZK)
1987-ben alapította az akkori nagyközségi tanács, így
az intézmény több mint 20 éves múltra tekinthet vissza.
Jelenleg két, egymástól távol esõ épületben mûködik: a
Zrínyi út 3. szám alatt a székhelyintézmény, míg az Ár-
pád út 2. szám alatti telephelyen a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat található. Az így kialakult kétlaki-
ság számos nehézség forrása a hétköznapok során, de
már nem sokáig, ugyanis az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv keretében a volt 6. Számú Általános Iskola épü-
letébe költözik a két szervezeti egység. A részletekrõl
Aleva Mihályné, a TSZK vezetõje tájékoztatta lapunkat.

Aleva Mihályné több mint
25 éve dolgozik a szociális

szférában

Szinte rá sem lehet ismerni a volt 6. Sz. Iskola épületére

Az épület Kazincbarcika felõli szárnyában nyer elhelyezést
a TSZK
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III. évf. 2. számMozaik

A Szerelem 

A szerelem hordágy, ami elmenekít
fájó életed szemöldök-ráncoló napjaitól,
s két végén az Élet és a Halál tartja,
hisz mindkettõvel rokon.
A szerelem az égig nagyít,
hogy meg tudd védeni az eszmét,
és a szerelem porszemmé zsugorít,
hogy meg tudd érteni az eszmét:
A szerelem nem viszonyul semmihez-
a szerelem van.
Lehet imádat és gyûlölet-
az mind a szerelem.
Onnan tudhatod, hogy mélyen, mindent
átszövõn ég s él.
A szerelem vak.
Nem választ, hanem talál.

Csikó Csaba

VVaalleennttiinn  nnaapp  aapprrooppóójjáánn

ember anélkül mondhatná el
problémáit, hogy azt illetékte-
lenek ne hallják. Az Árpád úti
épületünkben az ügyféltér ki-
alakítása egyszerûen nem teszi
lehetõvé a szeparált ügyinté-
zést. A felújított és átalakított
épületben ez a probléma is
megoldódik. Miután a támoga-

tó szolgálatunk kifejezetten fo-
gyatékkal élõknek nyújt segít-
séget, így az is óriási elõrelé-
pés lesz a jelenlegi állapotok-
hoz képest, hogy az új telephe-
lyünkön az akadálymentesítés
is megvalósul. A bölcsõdével
kapcsolatban pedig talán elég
csak annyit mondanom, hogy

a változó családpolitika miatt
(a 2010. május elseje után szü-
letendõ gyermekek esetében
három helyett már csak két
évig jár a GYES - a szerk.) még
égetõbb szükség lesz rá, mint
eddig bármikor. 

- Mikor kezdõdik az épü-
let átalakítása, illetve mikor-

ra tervezik a költözést?
- Legkésõbb március végén

szeretnénk építési területet
adni a kivitelezõnek, s ha min-
den a tervek szerint halad, az
év végén a költözés is elkez-
dõdhet.

Sulyok Barnabás

A sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása (ÉMOP-4.2.1/C-2008-0010) elnevezésû, valamint a „Sajószentpéteri bölcsõde
kialakítása” (ÉMOP-4.2.1/B-2008-0009) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

MEGHÍVÓ
2010. március 5-én, 

pénteken 18.00 órakor
a Mûvelõdési és Sportközpontban

Nõnapi mûsor

Sztárvendég:

BALÁZS PALI

Belépõdíj:

Elõvételben: 800 Ft és 600 Ft
A rendezvény napján: 1.000 Ft

Mezõ István rajza
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2010. FEBRUÁR

Kazvinszki István

- Elõször is: miért lesz keve-
sebb az állami finanszírozás?
Hová mennek az állami pén-
zek? Persze, látjuk, hogy mos-
tanában a központi összegek
haszonélvezõivel sok munkája
van a rendõrségnek. Ha ez a
lenyúlás így mûködött az álla-
mi cégeknél, nem csoda, hogy
sok milliárd hiányzik a kasszá-
ból, és azt most a települése-
ken akarják megspórolni. Már-
pedig úgy tudom, idáig is szû-
kös volt a keret, hiszen az
egészségügy, a sport és a kultú-
ra sem kapta meg azt a pénzt,
ami kellett volna a normális
mûködésükhöz. 

Vass Lajos

- Inkább arról beszélnék szí-
vesebben, mely területek érde-
melnének nagyobb támoga-
tást, hova kellene több pénz.
Egy terület van talán, ahová
mostanában kevesebb önkor-
mányzati pénz kell, ez pedig az
utak javítása, mivel az utóbbi
években ezen a területen jó
eredményeket könyvelhet el a
városvezetés. Jobban kellene
viszont támogatni a rendõrsé-
get és polgárõrséget, na és a
kultúrát.

Veréb Jenõné 

- Mivel teljes egészében nem
látok bele a város költségveté-
sébe, ezért csak gondolni tu-
dom, hogy biztosan van olyan
terület, ahol pazarlás folyik.
Na, de ezt az önkormányzat
tagjainak, illetve a bizottságok
vezetõinek tudniuk kell. Te-
gyenek lépéseket a racionalizá-
lásra! Ha rajtam múlna, elõ-
ször a polgárõrség támogatását
fognám vissza, és azt a pénzt a
rendõrségnek adnám, mivel
nekik van jogkörük a bûnözõk
elleni hatékony intézkedésre. 

Tarnai János
- Járdákból, parkokból, ját-

szóterekbõl már van elég,
ezekbõl jól állunk. Ilyen gazda-
sági helyzetben újabbak építé-

se szünetelhet. Mindenki ódz-
kodik az iskolabezárástól, ho-
lott a gyermekek száma évrõl
évre drasztikusan csökken. Ki
kellene végre mondani, akkor
is, ha az ütközéssel jár, hogy
egy iskolát be kell zárni, ezzel
sok millió forintot lehetne
megspórolni. Nagyon sok
hasznos fejlesztés történt az el-
múlt néhány évben, aminek
örülök, de ha ilyen nagy az el-
vonás, át kellene gondolni,
szabad-e újabb nagy beruhá-
zásba fogni, hiszen ahhoz is
biztosítani kell az önerõt. 

Váradi László

- Bátran kimondom, hogy
Faragó Péter polgármestersége
alatt felépült Szentpéteren egy
jól mûködõ rendszer, amit kár

lenne megbolygatni. Problé-
mát jelent viszont, hogy kevés
a vállalkozó a városban, ezért
kevés az iparûzési adó is.
Amennyi pénzösszeg viszont
rendelkezésre áll, annak egy
jelentõs részét munkahelyte-
remtésre kellene fordítani. A
megszorítások miatt akárhon-
nan vesznek el pénzt, az intéz-
kedés visszafejlõdéssel jár.
Egyet kérek a költségvetés ösz-
szeállítása elõtt: a jól mûködõ
polgárõrséget hagyják meg,
mert remekül végzik munkáju-
kat. 

Kutas Sándor

- Mostanában egy égetõ
problémát szeretnénk megol-
datni a városvezetéssel, ami in-
kább kiadást jelentene. A Baj-
csy-Zsilinszky út térségében a
Sajó vízállásának emelkedése
gyakran okoz belvizet, amit jó
lenne megszüntetni. Közel 30
család írta alá azt a beadványt,
amit eljuttattam a polgármes-
ter úrhoz, és várjuk rá a vá-
laszt. El kell ismerni, a város-
ban mostanában szépen fejlõ-
dik minden, ezért sem érhetõ,
hogy a hivataltól 400 méterre
miért nem történik semmi, mi-
ért nem oldható meg a gon-
dunk. A spórolás tekintetében
szkeptikus vagyok, talán meg-

Az állami normatívák csökkenése miatt mely területeken takarékoskodna
a város költségvetésében?

Közélet
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nézném a közmunkások után
kifizetett összeg és a teljesít-
mény közötti arányokat, bár ez
is kétélû dolog. Beszéljünk in-
kább arról, hová lehetne plusz
200 milliót elkölteni…

Szendrei János

- Vegyük sorba a lehetõsége-
ket: az önkormányzati utakat
karban kell tartani, a kultúra
fõként a fiataloké, ne vegyük el
tõlük! A sajtó folyamatosan tá-

jékoztat a helyi ügyekrõl, erre
minden polgárnak szüksége
van. A sport az egészséges élet-
módot és a helybeli emberek
szórakozását szolgálja, de ta-
lán ne is folytassam, mert ami
eddig mûködött, mindenre
szükség van. Legalább a koráb-
bi színvonalon. A hivatalt mû-
ködtetni kell, pénz kell az uni-
ós pályázatokra, és a végén
majd kiderül, hogy bûvészmu-
tatvánnyal lehet csak kiadást
csökkenteni, és az senkinek
sem jó. 

Kasza Lászlóné 

- Naponta hallom, hogy na-
gyon sok az önkormányzati
képviselõk javadalmazása, és
ezzel én is egyetértek. Me-
gyénkben is van több olyan te-
lepülés - például Aggtelek -,
ahol a képviselõk soha nem
vettek fel semmiféle juttatást,
mivel õk a településükért él-
nek és nem a településükbõl.
Kíváncsi lennék rá, hogy fize-
tés nélkül dolgoznának-e

Sajószentpéterért. A képvise-
lõk és a bizottsági tagok jutta-
tásaiból sok lyukat be lehetne
foltozni, talán akkor nem kel-
lene megszorításon törni a fe-
jünket az állami elvonások
mellett sem. 

Laczkó József 

- Nem tudok olyan intéz-
ményrõl Sajószentpéteren,
amelyikre ne lenne szükség,
amelyik fölösleges lenne. Idáig
sem voltak túlfinanszírozva, és

ki kell mondani, megszoktuk a
fejlõdést. Márpedig az elvoná-
sok visszafejlõdést generálnak.
Egyébként nem az intézmé-
nyek karcsúsításán törném a
fejem, hanem megkeresném a
szociális területen jelen lévõ

túlköltekezést, mert szerintem
még mindig a munkáról törté-
nõ leszoktatás kap támogatást
a tisztességes munkával szem-
ben. 

Kovács

FELHÍVÁS AMAFELHÍVÁS AMATÕR ELÕADÓK ÉS ALKOTÓK RÉSZÉRETÕR ELÕADÓK ÉS ALKOTÓK RÉSZÉRE

A Sajószentpéteri Mûvelõdési és Sportközpont és Városi Könyvtár a 

március 25-étõl 28-áig tartó 

TAVASZI ZSONGÁS - Mûvészetek hétvégéje 

programsorozaton belül tehetségkutató versenyt és bemutatkozási lehetõséget hirdet 
magukban tehetséget érzõ amatõr elõadók és alkotók részére az alábbiak szerint:

„MIÉNK ITT A TÉR!”„MIÉNK ITT A TÉR!”

Tehetségkutató verseny sajószentpéteri egyéni és csoportos elõadók számára 7-99 éves korig!
Kategóriák: vers- és prózamondás, ének (népdal, komolyzene, könnyûzene), tánc (néptánc, formációs tánc,

modern tánc), hangszeres zene (népzene, komolyzene, könnyûzene), egyéb.
A versenyre maximum 6 perces produkciókkal lehet jelentkezni március 17-éig 

a Mûvelõdési és Sportközpontba leadott Jelentkezési lapon, mely ugyanitt kérhetõ.
Az elõválogatás jogát fenntartjuk. A legjobb produkciók díjazásban részesülnek.

A mûsor március 28-án, vasárnap 17.00 órakor a Mûvelõdési és Sportközpontban lesz.

„PÉTERI P„PÉTERI PALETTALETTAA” - Megnyitó” - Megnyitó

Kiállítás sajószentpéteri alkotók mûveibõl
Mûfajok: képzõmûvészet (festmények, grafikák, szobrok, egyéb technikával készített alkotások), 

népmûvészet, fotó, film (maximum 10 perces videó, dvd).
A kiállításra alkotóként 3 mûvet lehet beadni március 17-éig, 

személyesen a Mûvelõdési és Sportközpontba. Az elõválogatás jogát fenntartjuk.
A kiállítás megnyitója március 25-én, csütörtökön 17.00 órakor lesz 

a Mûvelõdési és Sportközpontban.
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2010. FEBRUÁR Portré

- Fõorvos urat szinte min-
den helybeli ember ismeri,
hiszen több mint négy évtize-
de vesz részt a település
egészségügyi munkájában.
Milyen szinten nyitott könyv
az élete, vannak-e feltáratlan
titkai a nyilvánosság számára? 

- Budapesten születtem
1936. július 12-én, de gyer-
mekkoromat két testvéremmel
együtt Sajószentpéteren töltöt-
tem. Édesapám ugyanis itt volt
községi és bányaorvos. Talán
ez adott indíttatást mindhár-
munknak ahhoz, hogy ezt a hi-
vatást válasszuk. Az általános
iskolai tanulmányokat a hely-
beli református iskolában (ma
Lévay József Tagiskola) végez-
tem. Ezután Sárospatakra ke-
rültem a Református Gimnázi-
umba, ennek államosítása
után Miskolcon folytattam ta-
nulmányaimat, így az érettségi
bizonyítványomat a Földes Fe-
renc Gimnáziumban kaptam
meg 1954-ben. 

- A pályaválasztás akkorra
már nem lehetett kérdés…

- A szülõi indíttatás után von-
zott az orvosi pálya. A Debrece-
ni Orvostudományi Egyetemre
sikerrel felvételiztem, majd
1960-ban ott kaptam orvosi
diplomát is, Summa Cum
Laude minõsítéssel. Elsõ mun-
kahelyem a miskolci Semmel-
weis Kórház szülész-nõgyó-
gyászati osztálya volt, majd ha-
marosan átkerültem a megyei
kórház szülészetére. Ott közel
nyolc évet töltöttem el, közben
négy tudományos munkám je-
lent meg különbözõ szakmai
lapokban a császármetszésrõl
és a mûvi vetélésrõl. Szakvizs-
gámat a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen szereztem

1964-ben. Ez idõ tájt a miskol-
ci Járási Vöröskereszt keretén
belül végeztem egészségügyi
felvilágosítást, lakossági szûrõ-
vizsgálatokat, amiért a Vörös-
keresztes Munkáért Kitüntetés
arany fokozatát kaptam.

- Aztán a megyei gyógy-
központ által kínált lehetõ-
ségeket feladta egy - akkor
még - poros faluért. Nem
érezte úgy, hogy ezáltal
csorbát szenved a karrierje,
és derékba törik a fiatalon
megálmodott szakmai elõ-
menetele?

- Úgy éreztem, hogy itt a he-
lyem. Édesapám, dr. Kelemen
István - aki Sajószentpéter
posztumusz díszpolgára
(1998) - a 26 ágyas sajószent-
péteri szülõotthonban dolgo-
zott, ahol akkoriban éves szin-
ten 2700 beteg, illetve szülõ
nõ fordult meg. A demográfiai
csúcsok abban az idõszakban
egymást döntötték, így sok
gyermek született a települé-
sen és vonzáskörzetében is.
Nem volt ritka a napi nyolc

szülés az intézményünkben. A
mûszerezettség akkori színvo-
nala miatt sok esetben csak a
szüléskor derült ki az ikerter-
hesség. A nagy forgalom miatt
1973-ban 36 ágyasra fejlesztet-
ték a szülészotthont, amelyet
két beosztott orvossal vezet-
tem. Az intézmény egészen
1979-ig mûködött önállóan,
ekkor beintegrálták a kazinc-
barcikai kórházba II. számú
szülészeti osztályként.

- Ezekben az években vi-
szont már visszaesõben volt a
gyermekvállalási kedv. Mi-
lyen változásokkal járt ez a
máig tartó negatív tendencia? 

- Évrõl évre látványosan
csökkent a születendõ gyerme-
kek száma, aminek az lett a vé-
ge, hogy 1984-ben bezárták a
szülõotthont. A települést vi-
szont létszáma miatt sem lett
volna ésszerû nõgyógyász nél-
kül hagyni, ezért helyben ma-
radtam, tovább folytattam a já-
róbeteg-szakrendelést és a ter-
hestanácsadást. Amikor 1986-
ban átadták a GYÓMI épületét,
abba költözött át a rendelõ,
majd 1992-ben a vezetõi hely
megüresedése után engem ne-
veztek ki erre a posztra. Az új
feladatok mellett is tovább foly-
tattam a járóbeteg-rendelést.
Bõvítettük az ellátást: meg-
kezdte munkáját a hasi UH-
rendelés, a reuma és az ideg-
gyógyászat szakrendelés, to-
vábbá a gyógytorna. A megyei
kórházhoz való csatlakozással a
laboratóriumi ellátást is bõví-
tettük, színvonalát emeltük. 

- Dr. Kelemen István a mai
napig gyakorolja praxisát, a
sajószentpéteri nõk így nagy
tapasztalattal rendelkezõ or-
vosnak mondhatják el prob-
lémájukat, óhajukat. Me-
lyek azok a számottevõ vál-
tozások, amelyek a szakmán
belül érzékelhetõk az el-
múlt évtizedekben?

- A társadalmi viszonyok vál-
tozásai azt a folyamatot gerjesz-
tették, hogy a nõk minél ké-
sõbb, minél idõsebb korban
vállaljanak gyermeket. Elõtér-

be került a karrier és a gazdasá-
gi háttér, tehát az elõrelátó szü-
lõ elõbb szeretné megteremte-
ni a biztos anyagi hátteret, mie-
lõtt a gyermek megszületik. 

Márpedig aki késõn, 35 év
fölött szül elõször, ritkán vállal
2 vagy 3 gyermeket. 

- Közismert, hogy vannak
családok, ahol sem a szelle-
mi, sem az anyagi háttér
nem biztosított, ám az álla-
mi támogatásokból remélt
viszonylag magas bevétel
mégis gyermekszülésre ösz-
tönöz. Õket biztosan nem
kell biztatni a szülésre, de
mi van azokkal a családok-
kal, akik gyermekvállalá-
sukkal tényleges értéket te-
remtenének a magyar társa-
dalomnak? Hogyan lehetne
a közép- és az értelmiségi
réteget rábeszélni, rávenni a
családalapításra, a gyermek-
vállalásra? 

- Nem csak orvos vagyok, ha-
nem a református egyház
sajószentpéteri nagytemplo-
mának fõgondnoka, valamint
egyházmegyei tanácsos is. E
két pozícióból úgy látom, hogy
komoly változtatásra szorul a
családtámogatás intézménye,
mert e nélkül megállíthatatlan
a most zajló folyamat. Az a tár-
sadalom nem lehet mûködõ-
képes, amelyben a szülõ nõ, a
gyermekét nevelõ család nem
kap kellõ erkölcsi és anyagi tá-
mogatást.

- A statisztikák túl sok
abortuszról tanúskodnak.
Ezt a beavatkozást a nõk je-
lentõs része természetesnek
ítéli meg?

- Sajnos országosan és térsé-
günkben is a születésszámhoz
képest indokolatlanul magas a
terhesség-megszakítások ará-
nya, tekintettel a már elérhetõ,
korszerû családtervezési mód-
szerekre. Van, aki nem meri
még vállalni a gyermekáldást,
mert fontosnak tartja a karrier-
építést, a biztos egzisztencia
megteremtését, van, aki meg-
élhetési gondokkal küzd, má-
sok csupán felelõtlenek.

Portré: dr. Kelemen István

Mindene a nõi nem - munka és hobbi egyaránt

Talán nem túlzás az a megállapítás, hogy kevesen
ismernek - szó szerint - testközelbõl annyi sajószentpé-
teri nõt, amennyit dr. Kelemen István. A szülész-nõgyó-
gyász fõorvos 1968-tól dolgozik városunkban, több
ezer szülést vezetett le, pácienseinek számát pedig
nehéz lenne megbecsülni. Munkáját egyben hobbiként
is emlegeti, ezért számára természetes, hogy túl a
nyugdíjkorhatáron heti három napot még most is dol-
gozik a rendelõben. 

Kelemen fõorvos úr ma is
fiatalos lendülettel 

dolgozik
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Kultúra

Az elsõ dolog, amirõl érdek-
lõdtem, az MSK legutóbbi ren-
dezvénye, a magyar kultúra
napjára szervezett programso-
rozat volt. Az igazgató úr véle-
ménye szerint:

- Egy kultúrintézetnek fontos
feladata, hogy az ilyen és ehhez
hasonló ünnepek üzenetét
színvonalas mûsorok kereté-
ben eljuttassák a nagyközön-
séghez. Elsõdleges szempont
az értékteremtés, olyan pro-
dukciók bemutatásával, ame-
lyek kvalitása valóban alkalmas
erre a feladatra. A rendezvény
elsõ napján például az a Bródy
János tartott teltházas koncer-
tet, aki a magyar rockzene
egyik jeles képviselõje. 

A második nap, Sajó Attila
megemlékezõ beszéde után, a
Sajó Menti Népmûvészeti
Egyesület munkáiból láthat-
tunk kiállítást. Az egyesület a
régió elismert mûvészeinek
közössége, akik munkáikat a
népiesség jegyében készítik. A
nap folyamán a szervezõk ki-
csiket és nagyokat egyaránt be-
vontak a programba, hiszen
volt formációs tánc, hastánc és
mazsorett-elõadás is. Felsõ ta-

gozatos diákok a musical stú-
dió keretein belül rajzfilmslá-
gereket énekeltek, míg a Sajó
Gyöngye Népdalkör nyugdíja-
sai folklór mûsorral szórakoz-
tatták az egybegyûlteket. A nap
végét egy zenés mulatság zár-
ta, ahol három generáció tán-
colt együtt a parketten.

Sajó Attila szerint a kultúra
csak akkor léphet tovább, csak
akkor örökíthetõ át sikerrel,
ha van olyan intézmény, ame-
lyik megteremti a helyi és a
nemzeti értékek bemutatására
a lehetõséget. 

A következõ téma, amirõl
beszélgettünk, az MSK meg-
újulása volt, mivel szárnyra ka-
pott a hír, miszerint komoly
fejlesztések várhatók idén a
mûvelõdési központ háza tá-
ján. Az igazgató úr bólint:

- A hír igaz. A renoválás már
tavasszal megkezdõdik, és õsz
környékén ér véget. A felújítás
több színtéren fog folyni. Az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium támogatása teszi lehetõvé
a munkafolyamatok elkezdé-
sét. Az új infrastruktúra a ké-
nyelmet fogja szolgálni. Már az
épületbe való belépéskor

szembetûnõ lesz a változás, hi-
szen megszûnik a helyiségben
lévõ állandó vendéglátó egy-
ség, és a felszabaduló tér, a
mostani aulával egybenyitva,
egy új elõcsarnokként fog
funkcionálni. A jelenlegi iroda-
részleg helyén vizesblokk lesz
a tervek szerint, ahol az euró-
pai uniós szabványok szerint
mozgáskorlátozott mosdót is
létesítenek. Az iroda felkerül
az emeletre, felváltva a mosta-

ni klubhelyiséget, és a jelenle-
gi, kissé idejét múlt mozigép-
ház fény- és hangstúdióvá ala-
kul át. A színvonal növelése
éppúgy elsõdleges szempontja
a munkálatoknak, mint a ké-
nyelem. A színházterem is új
padlóburkolatot kap, így téve
igényesebbé a belsõ teret. 

Arról már korábban is tájé-
koztattuk lapunk hasábjain Ol-
vasóinkat, hogy városunkban a
mûvelõdési központ mellett
átalakításokon megy keresztül
a Lévay-ház, a tájház, és a
sportépület irodarésze is új ta-
lapzatot kap.

Mint megtudtam, a mûvelõ-
dési központ vezetõsége jelen-
leg is különbözõ pályázatokon
dolgozik annak érdekében,
hogy további újításokkal te-
gyék színesebbé az épületet.
Felmerülhet a kérdés, hogy a
renoválás ideje alatt vajon el-
maradnak-e helyszín hiányá-
ban a különbözõ rendezvé-
nyek. Sajó Attila szerint nem
kell félnünk:

- A következõ idõszak is bõ-
velkedni fog a programokban,
hiszen különbözõ intézmé-
nyek, templomok, iskolák le-
hetõvé teszik ezeknek a meg-
rendezését. Nyáron pedig
nincs is jobb, mint élvezni a
különbözõ szabadtéri mûsoro-
kat a melengetõ napsütésben. 

A beszélgetés során azt is si-
került megtudnom, hogy mi-
lyen új szolgáltatásokra számít-
hatunk a felújított mûvelõdési
ház átadása után: 

- A megújult infrastruktúra
lehetõvé teszi majd színházi,
komolyzenei elõadások folya-
matos bemutatását, amire az
érdeklõdõk akár bérletet is
válthatnak majd- mondta a di-
rektor úr.  

Az interjú végén az igazgató
úr mindenkit biztosított arról,
hogy az MSK vezetõsége mind
a közeljövõben, mind a felújí-
tások után továbbra is azon
lesz, hogy színvonalas mûsoro-
kat prezentáljon a nagyközön-
ség számára, ahol mindenki
megtalálhatja majd a maga
„kulturális csemegéjét”. 

Bájer Máté

Beszélgetés Sajó Attilával, az MSK igazgatójával

Amikor beléptem a mûvelõdési központ ajtaján, azon
töprengtem, hogy ez az építmény, amely régóta bástyá-
ja városunk kulturális életének, vajon jelen állapotában
meddig bírja még a ránehezedõ terhet. Milyen változá-
sok, korszerûsítési programok kellenek ahhoz, hogy a
sokat látott épület kielégítse a modern kor embereinek
minden igényét? Ezen felül mennyi munka, mennyi
szervezés teszi lehetõvé, hogy ezeknek az elvárásoknak
minden szempontból megfeleljen az intézmény? Ami-
kor Sajó Attila, a Sajószentpéteri Mûvelõdési és Sport-
központ igazgatója hellyel kínált az irodájában, azt re-
méltem, hogy ezekre a kérdésekre megkapom a vála-
szokat…

Igazgató úr rendkívül
fontosnak tartja a kul-
turális értékteremtést

Kollégáimmal együtt számos
szociális és mentálhigiénés
elõadást tartunk, ahol igyek-
szünk a védekezés lehetõsége-
ire felhívni a figyelmet.

- Nyugdíjasan is praktizáló
orvosként mennyi idõ jut a
családjára és a hobbijára? 

- Sajószentpéteri otthonunk-

ban feleségemmel ketten
élünk, aki hû segítõtársam a
mindennapokban. Õ a helybe-
li dr. Csiba László Gondosko-
dás és Esély Házában dolgozik.
Gyermekeim már korábban el-
hagyták a szülõi házat: fiam
természetgyógyász Egerben,
lányom pedagógus végzettsé-

gû, jelenleg 4 gyermeket ne-
vel, Zürichben élnek. Mind a 4
unokám fiú.

Egyik hobbim elég sokáig a
bélyeg- és éremgyûjtés volt, ám
ezt évekkel ezelõtt abbahagy-
tam. Megmaradt viszont a
másik hobbim, ami nem más,
mint a nõgyógyászati munkám.

Dr. Kelemen Istvánt szakmai
pályafutása elismeréseként a
Magyar Védõnõk Egyesülete
2005-ben tiszteletbeli tagjává
választotta, ugyanezen évben
Sajószentpéter város Pro Urbe
kitüntetéssel jutalmazta több
évtizedes gyógyító munkáját. 

Kovács István

„Kell egy olyan intézmény, amelyik megteremti a helyi és a
nemzeti értékek bemutatására a lehetõséget.”
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2010. FEBRUÁR Aktuális

- Ha jól tudom, a héten ad-
ták postára a továbbtanulási
lapokat. A jelentkezést meg-
elõzi-e valamilyen elõzetes
eljárás?

- A középiskolába való je-
lentkezést a központi felvételi
írásbeli elõzi meg, amelyet ma
már egyre több érettségit adó
középiskola tesz felvételi köve-
telménnyé.

- Ha egy középiskola nem
teszi kötelezõvé a központi
felvételeit, hogyan, mi alapján
rangsorolja a jelentkezõket?

- Akadnak még olyan közép-
iskolák, amelyek a jegyek alap-
ján veszik fel a tanulókat, vagy
saját felvételi vizsgát tartanak.
Olyan középiskolák is vannak,
amelyek kifejezetten a szakmá-
ra koncentrálnak, itt nincs köz-
ponti írásbeli felvételi.

- Milyen lehetõségek kö-
zül választhatnak a tovább-
tanulók?

- A középiskolák mindegyi-
kében - a 18 éves tankötele-
zettség miatt - kilenc és tizedik
évfolyamot végeznek a tanulók
(nyilván különbözõ elvárások-

kal), majd ezek után vagy szak-
mát tanulnak, vagy érettségi
vizsgára készülnek, különbözõ
pályaorientációval. A gimnázi-
umokból a tizenkettedik évfo-
lyam után lehet jelentkezni
vagy szakmát tanulni, vagy fel-
sõfokú oktatási intézménybe.

Sajnos a lehetõségek mind-
egyikérõl nem áll módomban
beszélni, hiszen számtalan
speciális eset van, amelyeket
az adott iskola dolgozott ki a
saját pedagógiai programjának
megfelelõen.

- Hogyan segítette a SKÁI
a szülõket és a tanulókat a
pályaválasztásban?

- Több pályaválasztási prog-
ramot szerveztünk az éven,
amelyen a szülõk, tanulók ér-
tesülhettek a lehetõségekrõl,
valamint a középiskolák által
közzétett tájékoztatók segítsé-
gével juthattak információk-
hoz.

- A pedagógusok melyik
iskolatípust javasolják legin-
kább a szülõknek és a tanu-
lóknak?

- Egyre inkább szorgalmaz-
zuk, hogy tanulóink többsége
érettségit adó középiskolában
tanuljon tovább. A tizennyolc
éves tankötelezettség is erre
ösztönöz. A jelen helyzet is azt
igazolja, hogy a tanuló minél
tovább maradjon a szervezett
oktatásban, tehát érettségi
után szerezzen szakmát. Ez
persze fordítva is mûködik. A
tizedik évfolyam után szakmát
tanul, ha szerencséje van mun-
kát vállal, és emellett leérettsé-
gizik. Erre egyébként itt,
Sajószentpéteren is lehetõség
van, a Kossuth Lajos Iskolában
tizenkét éve mûködõ Kölcsey
Ferenc Gimnázium kihelyezett
tagiskolájában.

- Ebben a tanévben hány
nyolcadikos tanul tovább, és

milyen megosztásban vá-
lasztották a középfokú tan-
intézményeket?

- A 2009-2010. évi beiskolá-
zási statisztikánk - a jelentkezé-
sek alapján - a következõkép-
pen alakul: a 187 végzõs diá-
kunk közül érettségit adó kö-
zépiskolába jelentkezett elsõ
helyen a tanulók 70 százaléka.
A 30 százalékuk olyan iskolába
jelentkezett, ahol a tizedik év-
folyam elvégzése után csak
szakmát tanulhat. A gimnázi-
umba jelentkezettekhez ké-
pest pedig több mint duplája
azoknak a száma, akik a szak-
középiskolát választották.

- Köztudott, hogy vannak
hat- és nyolcosztályos gim-
náziumok is. Ezekre alsóbb
éveseink körében van
igény?

- A nyolcadik évfolyamos be-
iskolázáson túl alacsonyabb
évfolyamokról is jelentkeznek
hat-, illetve nyolcosztályos
gimnáziumba.

A felvételük szinte biztos, az
elõzõ években jelentkezettek
is jól megállják a helyüket. Je-
lenleg hat évfolyamos gimnázi-
umba 12 fõ, míg nyolc évfolya-
mos gimnáziumba 3 fõ jelent-
kezett.

- Hány helyre jelentkez-
hetnek a gyerekek? Vannak-
e sláger iskolák?

- Tanulóink több iskolát is
megjelölhetnek, így az összes
jelentkezések száma 539 volt,
amely 43 féle iskola között osz-
lott meg. A legnépszerûbb is-
kolák: Ságvári Endre Gimnázi-
um, Zrínyi Ilona Gimnázium,
Surányi Endre Szakképzõ Isko-
la, Deák Ferenc Szakképzõ Is-
kola, Irinyi János Szakközépis-
kola.

- Lehet-e az elõzõ évek ta-
pasztalatai alapján megjó-
solni a felvételi eredménye-
ket, különösen azt követõ-
en, hogy több fórumon hall-
ható volt, hogy az idei évben
a központi felvételi - külö-
nösen a matematika - na-
gyon nehéz volt? 

- A felvételik eredményét ne-

héz megjósolni, hiszen már a
központi írásbeli felvételi fel-
adatok is alapvetõen befolyá-
solják az eredményt. A felada-
tok nehézsége és összetettsége
nagy kihívás a tanulók számá-
ra. Ez az idén kifejezetten érez-
hetõ volt a matematika feladat-
soron, amely még a legjobb
képességû tanulókat is nagy
próbának tette ki. A feladatok
átölelték az általános iskolá-
ban tanított témakörök mind-
egyikét, amelyek egy-egy fel-
adaton belül komplexen jelen-
tek meg. Ezek megoldásához
logikus gondolkodású, precíz,
gyors, a matematikai összefüg-
géseket teljesen átlátó és isme-
rõ tanulókra van szükség, akik
elég kevesen vannak.

- Mit gondol, mi lehet a leg-
fõbb oka a sikertelenségnek? 

- Az idõ rövidsége még a jó
képességû tanulók számára is
lehetetlenné tette a feladatok
átgondolását és levezetését,
megoldását. Ez meglátszik az
elért pontszámokon is. Ez a
már korábban közzétett hírek
alapján nemcsak a mi iskolánk
tanulóit érinti, hanem országo-
san is problémát jelent. 

- Milyen módon próbálja az
iskola felkészíteni a tanulókat
erre a komoly kihívásra?

- Iskolánk minden tagintéz-
ményében (a kötelezõ órákon
felül) heti egy-egy órát biztosí-
tunk osztályonként a matema-
tika és magyar tantárgyak okta-
tására a felvételi és a kompe-
tenciamérések eredményeinek
javítása érdekében.

Éppen ezért rendkívül fon-
tosnak tartom, hogy a szülõk
támogassák ezt a törekvésün-
ket, gondoskodjanak arról,
hogy gyermekük aktívan részt
vegyen ezeken a foglalkozáso-
kon. Bízom benne, hogy tanu-
lóink többsége az általa megje-
lölt iskolába nyer felvételt! A
további felvételikhez a gyere-
keknek sok sikert, a felkészítõ
pedagógusoknak pedig türel-
met, és jó munkát kívánok!

Román Péterné

Górcsõ alatt a továbbtanulás 

Lejárt a határidõ

Ismét elérkeztünk egy fontos állomáshoz, amely
nagyban hozzájárul gyermekeink jövõjének alakulásá-
hoz, meghatározó az elkövetkezõ éveikben. Ez a beis-
kolázás, amelynek határideje február 19-e volt. Ezen
apropóból beszélgettem Üveges Gézánéval, a SKÁI álta-
lános igazgatóhelyettesével.

Igazgatóhelyettes asszony
is nehéznek ítélte az idei

matematikai felvételi 
feladatsort
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Vízszintes: 1. Építkezéskor ezt ásnak elõször. 8. Épület-
szint. 11. Dunakeszi „lovas” településrésze. 12. Az Üdv-
hadsereg angol nevének rövidítése (Salvation Armee). 13.
United States. 15. Az erbium vegyjele. 16. Fenyõfajta. 17.
Furat, népiesen. 19. Természetfölötti esemény. 20. Brazil
író (Jorge). 21. Bõ. 22. Közterület. 23. Sport, rövidítve. 25.
A tetejére. 26. Ellenérték. 27. Szalonnát párol. 29. Nedves-
ségét veszti. 31. Bergamói olasz totócsapat. 

Függõleges: 2. A föld felé. 3. Költõi mutatószó. 4. Mó-
kusféle rágcsáló. 5. Verdi operájának címe. 6. Költõi nap-
szak. 7. Országos Tanács. 9. Önfeledt nevetés. 10. Szórako-
zás. 12. Magas, karcsú. 14. Ókori mezopotámiai nép. 16.
Lengyel légitársaság. 18. Felsõ végtag. 24. Vízgõz. 27. Két
határozott névelõ. 28. Lantán és a nitrogén vegyjele. 29.
Szent idegen alakjának rövidítése. 30. Követségi autók be-
tûjele.

Készítette: Kiss Barna

Rejtvényünk beküldendõ megfejtése egy, februárban
aktuális, a függõleges 5-ös oszlopban elrejtett fogalom,
amely egyben Giuseppe Verdi ismert operájának címe is. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt le-
velezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010.
március 11-éig. 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 megfejté-
se: Zamenhof. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és min-
den rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szer-
dán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvény-
fejtõk klubjába! A február 15-én megtartott sorsoláson
Pogányné Gál Teréznek kedvezett a szerencse. Gratulá-
lunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY
Szabadidõ, sport

A Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola az elmúlt tan-
évben kapcsolódott be a
floorball diákolimpia küzdel-
meibe. Az akkori sikereken
felbuzdulva - két csapattal is
szerepelhettünk az országos
döntõben - az idén a floorball
sportágra külön iskolai sport-
kör jött létre. Nyertes pályáza-
tok útján sikerült a helyi
sportközpontba hozni egy fiú
megyei döntõt, sõt, egy lány
országos elõdöntõt is.
Mindkét hazai rendezésû tor-
nán (a színvonalas lebonyolí-
tás mellett) sikerült a sportág
további népszerûsítése és a
továbbjutás is! 
A 1999-2000-es születésû lá-
nyok Sajószentpéteren, a 1997-
1998-as lányaink Egerben sze-
repeltek olyan sikeresen, hogy
az ország legjobb 8 korosztá-
lyos csapata közé jutottak. Az

országos döntõt 2010. 01. 17-
én rendezték Egerben. 
A II. korcsoportos lányok
büntetõütések után szerezték
meg a 7. helyezést. 
A csapat tagjai: Horváth Judit
Renáta, Varga Zsófia, Ottmár
Krisztina, Sinkovics Szabina, Má-
tyás Beatrix, Heindrich Marysol.
Felkészítõ: Pásztor Csabáné. 
A III. korcsoportos lányok (az
elõdöntõrõl egyetlen gólkü-
lönbséggel lemaradva) „csak”
az 5. helyért játszhattak, amit
meg is szereztek. Õket az idén
csak a diákolimpiai bajnokcsa-
patnak sikerült legyõznie. 
A csapat tagjai: Glonczi Vivi-
en, Körmendi Ilona Brigitta,
Láda Viktória, Bajusz Boglár-
ka, Takács Enikõ. Felkészítõ:
Máthé László. 
Gratulálunk a csapat tagjai-
nak és a felkészítõiknek a
nagyszerû eredményekhez! 

Sikersportág lett a floorball
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