Saj szentpØter_2010_03.qxd

3/23/2010

1:13 PM

Page 1

III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

2010. március

Saj szentpØter_2010_03.qxd

3/23/2010

1:13 PM

Page 2

Közélet, kultúra

2010. MÁRCIUS

Magángondolatok közügyeinkrõl
…

TAVASZVÁRÁS
(részlet)

„A hó alól már dobban boldogan
A föld nagy szíve, s csöndesen fogan
A csíra, melybõl új élet terem,
S bimbók bomolnak majd szûz réteken.”
Kellemesen meleg szobám
ablakán kinézve még látom a
derékpróbáló téli hótakaró
piszkosfehér nyomait, de az
egyre inkább erõre kapó napsugár, a vizet árasztó szél már
az új évszak beköszöntét ígéri.
Ebben a tavaszváró hangulatban jutok el Juhász Gyula fenti
versének egy következõ sorához:

…
…

…

egy új világ susogja
már: leszek!
Rajtakapom magam, hogy
ezzel gondolataim el is kalandoznak, már rég nem csupán a
tavaszra gondolva, akaratlanul
azon tûnõdöm, milyen is lesz
ez az új világ. Ha engem kérdeznél, azt válaszolnám: legyen olyan, amelyben …

…

…
…

…

abból építkezünk, ami
közös bennünk, nem pedig azt romboljuk, ami
más;
az ellenfél nem ellenség,
a barát nem cinkostárs;
kézfogássá szelídül az
ökölbe szorított indulat;
szakmai tudásnak nem fogadható el politikai hovatartozás;
a puszta hithûség nem homályosíthat el tényeket;
a szónak, s nem a hangnak erejétõl lesz igaz az
igaz;
nem igény az ízléstelenség, s nincs közönsége a
közönségességnek;

…

…
…

…

…

a tudás, az alkotás nem
szégyen, s a pénz nem kizárólagos érték;
a közösért, s nem a közösbõl élni lesz szokás;
az igaz ember elnyeri jutalmát, a gazember pedig
méltó büntetését;
a bûnnek nincs színe, a
szín önmagában nem
bûn;
a média a tények miatt és
nem attól lesz független!

Napjaink márciusi ifjai: íme,
az én tizenkét pontom, van
még tennivalónk, nem is kevés!
Kiss Barnabás

Írj egy szép történetet, és nyerj!

Zsófitól nem áll távol
a tollforgatás
Ezzel a címmel írt ki novellaíró pályázatot a Drogmentes
Magyarországért Mozgalom általános és középiskolások számára. A pályázóknak az volt a

feladatuk, hogy egy történetben fogalmazzák meg, hogy
számukra mit jelent drogok
nélkül élni, és hogyan tud a
család, a barát segíteni abban,
hogy szeretteik ne nyúljanak a
droghoz.
Ez a felhívás városunk iskoláiba is eljutott, és két nyolcadikos tanuló gondolta úgy,
hogy megbirkózik ezzel a nem
könnyû feladattal.
Mikó Zsófia, a Pécsi Sándor
Tagiskola 8. osztályos tanulója
egyébként is szokott írogatni, s
ezért is gondolta úgy, hogy
részt vesz a pályázaton. Bár a
téma nem mindennapi, Zsófi
nem esett kétségbe, az interneten nézett utána, hogy mit
kell tudni a drogfogyasztásról
és a drogosokról. Ezt követõen
papírra vetette kitalált történe-

tét, amelynek az „Abigél története” címet adta.
Orosz Gabriella, a Kossuth
Lajos Iskola nyolcadikos diákja
is az iskolában hallott a pályázatról. Gabi is kihívásnak tekintette a nem mindennapi pályázatot. Az írást nála is megelõzte a kutatómunka, s végül
megszületett „A mámor” címû
novella. A mûveket 2009. december 31-éig kellett eljuttatni
a Drogmentes Magyarországért Mozgalom címére, és
2010. március 10-én, Budapesten volt az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol mindkét
tanuló novelláját „Kiemelkedõ
pályamunka”-ként értékelte a
rangos zsûri, amelynek tagja
volt többek közt Nemere István író is. Mi is gratulálunk a
díjazottaknak, és a további

Gabi igazi kihívásnak
tekintette a feladatot
munkájukhoz sok sikert kívánunk! A pályamunkákat lapunk következõ számaiban bemutatjuk.
Románné

Meghívó
A Móra Ferenc Tagiskola szeretettel vár mindenkit 2010. április 17-én az idén 5. alkalommal megrendezendõ Egészségnapjára.
A program délelõtt 9 órakor kezdõdik és 14 óráig tart.
Kínálatunk széles körû: nemcsak a hagyományos mérésekkel ellenõrizheti egészségét, de az érdeklõdõk bepillanthatnak a
természetes gyógymódokba is. A betegségek megelõzéséhez hozzátartozik a helyes táplálkozás, ezért kóstolóval egybekötött
reformkonyha-bemutatónk is lesz, de más természetes étrendkiegészítõket is megismerhetnek az idelátogatók.
A sport kedvelõit is szívesen látjuk, hiszen ebben az évben is folyamatosan lehet floorballozni a tornateremben.
Támogatóink: GYÓMI Védõnõi Szolgálat, Arcadia-Reklám Kft., Német Kisebbségi Önkormányzat Sajószentpéter, valamint a
résztvevõ okleveles természetgyógyászok.
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Március 15-ei ünnepi megemlékezés és
koszorúzás a SKÁI Kossuth Lajos Iskolában
képviselõ testületet, a helytartótanácsot. Majd kiszabadították börtönébõl a jobbágyok
igazságtalanul elítélt szószólóját, Táncsics Mihályt. Aznap este a leszálló sötétség ellenére a
fõváros fényárban úszott, amihez a tüzet a béklyóját letépõ
magyar nép égõ lelkesedése
adta.
Március 15-e 2010-ben egy
enyhén borongós hétfõi napra
esett. A SKÁI Kossuth Lajos Iskola udvarán gyülekezõ csoportokat ünnepi indulók dallamaival fogadták a szervezõk. A
tíz órakor felzendülõ Himnusz
hangjait mindenki állva énekelte. Egy rövid köszöntõ után
Sajószentpéter díszpolgára, dr.
Tóth Péter történész megtartotta ünnepi beszédét.
A következõ percekben ünnepi elõadást láthattak az egy-

„Testünk rég a földben szikkad,
Zuzmó, láncfû zöldell rajta,
S fáradt szívünkbõl nõtt bokron
Dalos madár fészkét rakja.
Ám a hangunk fel-felzeng még,
A lelkekben szítva örvényt.
A Szabadság eszméjének
Szíveddel vágj széles ösvényt!”
nepeljük, augusztus 20-án az
államalapításra emlékezünk,
és március 15-én fejet hajtunk
azoknak az embereknek a tettei elõtt, akik életüket áldozták
a haza oltárán.
1848-ban e napon lett úrrá a
fõváros lakóin is az a forradalmi láz, amely szélvészként söpört végig Európán. A forradalmi ifjak, akik fõ mozgatórugói voltak az eseményeknek, a
Pilvax kávéházban gyülekeztek, majd az egyetemekre
mentek, ahol a diákok egy emAz ünnepi beszédet dr.
Tóth Péter, városunk
díszpolgára mondta
Ünnepnek azokat a piros
betûvel írt, különleges napokat nevezzük, amelyek valamiképpen kiemelkednek a monoton hétköznapok forgatagából. Ne gondoljuk azt, hogy
ünnepekkor szebben süt a
nap, melegebb szellõ fúj az utcákon, vagy hangosabb csiripeléssel köszöntik a párkányunkon ülõ madarak a reggelt!
Változást ilyenkor nem a külsõségekben kell keresni, hanem belül, magunkban. A mi
megemlékezéseinktõl, tiszteletadásunktól, kegyeletnyilvánításunktól lesznek ezek a dátumok az év unikumjai. A múlt
nagy dolgairól való emlékezés
több szempontból is fontos
dolog. Fontos, hogy bizonyos
tettek, amik megérdemlik a
közösség elismerését, ne merüljenek a feledés homályába,
és fontos, hogy az általuk hirdetett eszméket sikerrel oltsuk
bele a fiatalok szívébe is.
Minden piros betûs napnak
megvan a saját története. Karácsonykor Jézus születését ün-

A színvonalas mûsort
követõen elhelyezték a
megemlékezés virágait
címû verse, amelyet a szervezõk külön erre az alkalomra
zenésíttettek meg.
Ezek után a város önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok, az intézmények, a
pártok és a civil szervezetek
helyezték el a megemlékezés
koszorúit és virágait Kossuth
Lajos szobránál. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepség a Szózat felcsendülõ hangjaival ért véget.
Bájer Máté

Reflektorfényben a Városi Musical Stúdió és a
Tücsökmadár néptáncegyüttes
begyûltek, amelyet a Városi
Musical Stúdió és Sajószentpéter fiataljaiból álló Tücsökmadár néptáncegyüttes prezentált. A mûsorban, amelyet
Orosz Marianna, Tõzsérné Király Enikõ és Czégény Miklós
magas színvonalon állított öszsze és vezényelt le, a legapróbb diákok és a legidõsebb
elemisták karöltve tisztelegtek
a forradalmi hõsök emléke
elõtt verssel, tánccal és énekkel. Többek között felcsendült- ebben a formájában elõször- Gyulai Pál A hõsök sírja

berként álltak melléjük. A
Landerer nyomdában a feltüzelt fiatalság cenzori engedély
nélkül nyomtatta ki a 12 pontot és Petõfi buzdító költeményét, a Nemzeti dalt. Következõ céljuk a Nemzeti Múzeum
volt, amelynek lépcsõin Jókai
lelkesen olvasta fel a nemzet
követeléseit az akkorra már
többezres sokasággá nõtt tömegnek. Miután a város vezetõsége is a forradalom oldalára
állt, az emberek tengere egy
akaratként kelt át a Dunán, és
kényszerítette térdre a császárt
3
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Olvasóink jelezték
Fogászati kezelés több hónapos várakozással
körzet, ahol a fogorvos az idõkorlát megtelte után nem jár
dolgozni, 1-1,5 hétig nincs
fogorvosi ellátás a faluban!!!
Kérem, értsék meg a minket
éppúgy nyomasztó hátteret, és
fogadják el a kapott idõpontokat!
- Miért csak elõjegyzéssel
lehet igénybe venni a fogorvosi ellátást, és mikor lehet
idõpontot kérni?
- Az elõjegyzés törvény által
elõírt kötelezettségünk. Sehol
nincs azonnali ellátás. El kell
szakadni attól a régi beidegzõdéstõl, hogy beugrok az SZTKba, és megcsináltatom a fogam. Nem mûködik. A rendelés elejétõl a végéig egymásnak adják a kilincset a páciensek. Nincs cigarettaszünet,
nincs
kávéfõzõnk,
nincs
mikrónk, mert tudjuk, nincs
rá idõnk. Rendelési idõ alatt
soha nem megyünk WC-re
sem én, sem az asszisztensnõm. Ha valaki azonnal be
akar jönni a rendelõbe, be kell
hogy üljön valakinek az ölébe,
egy olyan páciensünk ölébe,
aki két hónapot várt arra az
idõpontra. Konzultálva fogorvos kollégáimmal 2-3 hónapos
elõjegyzésrõl számolnak be.
Akut panasz esetén azonban
nem szükséges az elõjegyzés.
Idõpontot mindig csak rendelési idõben lehet kérni személyesen vagy a következõ telefonszámokon: 1. körzet - dr.
Csuka Judit (06 70/ 4330129), 2. körzet - dr. Kovács
Henrietta (06 20/ 217-4915),
3. körzet - dr. Maros Tamás (06
30/ 693-4858).
- Milyen esetekben kell
azonnal ellátni a beteget?
- Ezt a helyzetet a 48/1997
NM rendelet szabályozza. A
teljesség igénye nélkül: baleseti sérülés, akut gyulladásos
eredetû fogfájás, tályog, idegen test nyelése, állcsonttörés,
nem csillapodó vérzés.
- Mi történik abban az
esetben, ha a betegnek nagyon fáj a foga, de a fog
még megmenthetõ?
- Azt a fogorvosi szemléletet

Egy kedves olvasónk panaszolta, hogy fogát szerette
volna kezeltetni, de csak több mint 2 hónappal késõbbi idõpontra jegyezték elõ. A miértre kerestem a választ
dr. Maros Tamás rendelõjében.

Maros doktor mindig jó
kedélyûen, és hihetetlen
precizitással látja el
betegeit
- Doktor úr! Valóban igaz,
hogy csak elõjegyzéssel lehet ide bejutni, és ha igen,
mi az oka annak, hogy a fogászati kezelésekre heteket,
esetleg hónapokat kell várni?
- Igen, valóban igaz a hír, de
az okokat több szempontból
kell megközelíteni.
Abban az idõben, amikor
gyakornoki éveimet töltöttem,
fõnökasszonyom azt tanította
nekem, hogy arra az orvosra,
akire nem várnak sokan, arra
nem is érdemes várni. Ez persze csak tréfa, mégis van némi
alapja. Mielõtt Sajószentpéterre kerültem, elõdöm idejében nem volt probléma idõpontot kérni, nem volt hosszú
a várólista. A szerénytelenség
látszatának kerülésével állítom, új szemléletet hoztam a
fogászati ellátásba ebben a városban. Képzelje el, azon a
rendelésen, ahol naponta egyegy beteg jelent meg, érkezésem utáni napon huszonhét
gyógyulni vágyó jelentkezett.
Manapság az a trend mutatkozik, hogy a napi 10-15 berendelt páciens mellett megjelenik 5-10 akut esettel érkezõ
beteg is, akit kötelességünk el-

látni. Ez mindig csúszást jelent
a rendelésben, valamint annak
kiszámíthatatlanságát okozza.
Van egy olyan - esetenként
nem túl szerencsés - elképzelésem, hogy semmilyen körülmény ellenére (pl. sok várakozó a váróban, rendelési idõ vége után) sem vagyok hajlandó
a szakma szabályaitól és a fogászati technológiától eltérni.
Ez gyakran komoly idõveszteséget okoz, de úgy érzem, ezzel a minõségi mércével tartozom annak a nagyjából ötezer
embernek, aki rám van bízva.
Aki hozzám rendszeresen jár,
az tisztában van vele, hogy ezt
így gondolom, és a többség
ezért nem bánja a hosszas várakoztatást. Tudniuk kell,
hogy nem tudok kettõs mércével mérni. 2002-tõl Miskolc sétálóutcáján magánorvosként
praktizálok. Mivel nem teszek
különbséget
privát
és
„esztékás” páciens között,
ugyanazt a technológiát (anyagok, gépek, mûszerek) vittem
ki Péterre is, mint ami a privát
praxisomban van. A fogászati
ellátást kormányzati intézkedés nyomán bevezetett, úgynevezett minimumidõk bevezetésével kötötték gúzsba. Ez
azt jelenti, hogy elõ van írva,
egy-egy beavatkozás mennyi
idõt vegyen igénybe. Meg van
határozva bizonyos idõkorlát,
aminek átlépése után az OEP
nem finanszírozza az elvégzett
kezeléseket. A mai betegforgalmunk mellett ez azt jelenti,
hogy az idõkorlátunk egy hónapon belül a 2-3. héten megtelik. Az azon túli kezeléseket
az OEP nem finanszírozza (azaz a személyzet ingyen dolgozik, az anyagokat a fogorvos
otthonról hozza magával, a rezsit a fogorvos zsebbõl fizeti).
Különbözõ ügyeskedések árán
vagyunk képesek arra, hogy a
hónap minden napján rendelni tudjunk. Van olyan borsodi
4

képviselem, miszerint ami
menthetõ, megmentjük. A pácienst minden alkalommal
részletesen felvilágosítom a
kezelési lehetõségekrõl, ami
alapján önmaga hoz döntést.
Soha, egy alkalommal sem
gyakorlok nyomást a betegre,
javaslatot teszek, de a szakma
szabályai szerint kell cselekednem. Mindenkinek van azonban önrendelkezési joga: ha
nem ért egyet a szakorvos javaslatával, írásban nyilatkozatot kell tennie, és a következmények ismeretében dönthet
rosszul is.
- Mely fogászati ellátások
térítésmentesek, és melyekért kell fizetni?
- Ingyenesek a fogmegtartó
kezelések: egyszerû tömés,
gyökérkezelés, fogeltávolítás,
nyálkahártya-kezelések, fogkõeltávolítás. Téríteni kell a fogpótlásokat. A rögzített pótlásokat (korona, hídpótlás) az
OEP egyáltalán nem támogatja, a teljes díját ki kell fizetni,
akárcsak egy magánrendelõben. A kivehetõ fogsorokat 60
év felettieknek és a 67,5 százalékos rokkantsággal élõ nyugdíjasoknak támogatják. Nekik
a pótlás fogtechnikai díját kell
megfizetniük.
- Ha jól tudom, hamarosan elkezdõdik a GYÓMI felújítása, az építkezés idején
hol rendelnek majd?
- Az elõzetes egyeztetések
alapján úgy értesültünk, hogy
mindhárom fogorvosi körzet
átmenetileg a Somogyi utcai
rendelõbe (a vasútállomás
mellé) költözik. Elõreláthatólag a nyári idõszakra tehetõ a
költözés, és egy bõ fél évet fogunk ott tölteni az önkormányzat illetékesei szerint.
- Köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy Olvasóink ezután türelmesebben és megértõbben fogadják el a távoli idõpontot a
fogászati rendelésekre!
Románné
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Évértékelõ
Beszélgetõpartnerünk: Szternai Tamás rendõrõrnagy
rendõrség hálóján.
A következõ kategória, ami a
közvéleményt leginkább érdekli, a vagyon elleni bûncselekmények, azaz a betörések, rablások, lopások. Ez a terület az,
ami Sajószentpéteren a legjelentõsebb, hiszen az összbûncselekmények 43%-a ebbe a kategóriába tartozik. A legjobb
eredmények szintén itt születtek, hiszen a vagyon elleni bûncselekmények számát sikerült
21,6%-kal visszaszorítani (2008ban százkilencvennégy, 2009ben százötvenkét ilyen eset
volt). Ezen a területen belül a

Egy új év kezdete mindig jó alkalom arra, hogy számba vegyük az elmúlt idõszak eseményeit, hogy a kellõ
tanulságot levonva hasznosítani tudjuk azokat a jövõben. A Sajószentpéteri Rendõrõrs is elkészítette 2009.
évi munkájának értékelését. Ezzel a témával kapcsolatban beszélgettünk Szternai Tamás rendõrõrnaggyal. A
tõle hallottakat osztom meg most Önökkel.
Elõször is megemlítem, hogy
a Sajószentpéteri Rendõrõrs
1990-ben alakult, az országban
másodikként. Jelenleg az õrs
létszáma az õrnagy úrral együtt
huszonhárom fõ, amelybõl tizenöt az egyenruhás, öt a bûnügyes rendõr, és nem utolsó
sorban két közalkalmazott is segíti az intézmény munkáját. Az
állományhoz tartozik még négy
körzeti megbízott is, akik közül
kettõ Sajószentpéteren lát el
feladatot, másik két fõ pedig az
õrshöz tartozó településeken
végzi munkáját. 2009-ben új
munkatárs érkezett - egy kutya
személyében, aki segíti a rendõri feladat ellátását. Így a rendõrõrs már két kutyával rendelkezik, ami örvendetes dolog abból a szempontból, hogy a
rendõrkutyák
mûködésérõl
szinte csak pozitív visszajelzések érkeztek eddig.
Országos szinten is elkészült
az éves értékelés, amelyben
csökkenés tapasztalható az elkövetett bûnügyek számában. Örvendetes, hogy ugyanez a csökkenés többé-kevésbé jellemzõ a
mi térségünkre is. Mivel az országos rendõri eredményességet kapitánysági szinten mérik,
így a Sajószentpéteri Rendõrõrs
munkáját statisztikailag a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság
eredményeihez sorolják.
A következõkben különbözõ
százalékos adatokat is közölni
fogok, amelyek számszerûen
érzékeltetik az éves eredményeket. A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság nyomozati eredményessége 2008-ban 66,31%
volt, míg 2009-ben 66, 44%-os
teljesítménnyel zárták az évet.
Sajószentpéteren a bûncselekmények számában másfél százalékos csökkenést tapasztalhattunk. Az éves adatok szerint,

napi szintre levetítve, egy napra
egy bûncselekmény jut városunkban. A személy elleni bûncselekmények száma 10%-kal
emelkedett, tavaly negyvennégy ilyen jellegû törvénysértés
történt, ám ezek közül egy sem
lett halálos kimenetelû. A könynyû testi sértés aránya 21,73 %-

A sajószentpéteri õrsön nincs külön közlekedési alosztály
kal csökkent (2008-ban huszonhárom ilyen eset volt, míg
2009-ben tizennyolc). A nyolc
napon túl gyógyuló testi sértések száma 9%-ról 18%-ra nõtt.
Sajnos a közrend elleni bûncselekmények is növekvõ tendenciát mutatnak, méghozzá 34,
67%-kal volt több az ilyen jellegû bûntény idén, mint 2008ban (2008-ban hetvenöt eset,
míg 2009-ben százegy). A garázdaságot elkövetõ személyek
száma 50%-kal nõtt (2008-ban
huszonkét, 2009-ben harminchárom volt). Visszatérõ kérdésként szokott felmerülni a kábítószer témája. Vajon jelen van-e
városunkban a droghasználat
árnyképe? Folytak kábítószerfogyasztók elleni perek 2009ben is (2008-ban egy, míg 2009ben öt), ám a terjesztõk egyelõre még nem akadtak fent a

betöréses lopások 70,8%-kal
csökkentek (2008-ban negyvennyolc, 2009-ben már csak tizennégy ilyen elkövetés volt). A
lakásbetörések száma szintén
csökkent, méghozzá jelentõs
mértékben, 71,4%-ot (2008ban 21, 2009-ben már csak 6).
A rablások terén, bár számszerû
változás mutatható ki, az õrnagy úr szerint egy megszokott
tendencia figyelhetõ meg
(2008-ban 7, 2009-ben 5 eset).
Sajószentpéteren a rendõrõrsön belül nincs külön osztály, amelyik a közlekedési kihágásokkal foglalkozna, ezen a
téren a kazincbarcikai rendõrökkel mûködnek együtt, és
természetesen a járõrök is ellátnak ilyen típusú feladatokat.
A közlekedési balesetek négy
fõbb színhelyével a helyi rendõrõrs foglalkozik: a Sajószent5

péter város, a SajószentpéterKazincbarcika
közötti,
a
Sajószentpéter- Miskolc közötti
és a Sajószentpéter-Edelény
közötti útszakaszon. Az itt történt szerencsétlenségeket négy
kategóriába sorolják: halálos,
súlyos, könnyû és anyagi káros
baleset. Ezen területek közül
szinte mindegyikben, mind a
négy helyszínen csökkenést tapasztalhatunk, ha végigpillantunk a 2009-es évi statisztikán.
A bûncselekmények visszaszorításában nagy szerepe van
a megelõzõ munkának. Mint
említettem, körzeti megbízottak is segítik a rendõrõrs munkáját, akik iskolarendõrökként
napi kapcsolatban állnak a tagintézmények felelõs személyeivel és a diákokkal is. A közbiztonság érdekében fokozott figyelemmel kísérik a járõrök
Sajószentpéter utcáit, amihez
heti három alkalommal Kazincbarcikáról is kapnak segítséget.
Összegezve az érintett területekrõl árulkodó számhalmaz
tanulságait, megállapíthatjuk,
hogy városunkban a bûnelkövetések száma a legtöbb területen csökkent a 2008-as évhez
képest. A személy ellen elkövetett bûncselekményeket pedig
csak úgy tudjuk visszaszorítani,
ha a haraggal és a dühvel szemben az önmérséklet, a józan
ész kerülne elõtérbe, és a vitás
ügyeket testi erõ helyett ész érvekkel döntené el mindenki.
Bájer Máté

Közlemény
A sajószentpéteri Móra Ferenc Tagiskola „Móra 1986
Alapítványa”
köszönetet
mond mindazoknak, akik a
2008. évi adójuk 1%-át felajánlották alapítványunknak.
Az ebbõl származó 142 224
Ft-ot tanulóink utaztatására,
versenyek nevezésére és a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulóink jutalmazására fordítottuk.
Köszönettel: a „Móra 1986
Alapítvány” kuratóriuma.
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Rend a lelke az oktatási intézményeknek is
Portré: Paszternák Istvánné
mény pedagógusait, az állandó
nevelõtestület kialakítását. Úgy
érzi, megérte a sok befektetett
energia. A tanulók, akiknek a
tehetségét számtalan szakkörben fejlesztették, és akik tanulmányi versenyeken nagyon
szép eredményeket értek el,
Miskolc legerõsebb középiskoláinak - Földes, Herman, Zrínyi
- is szívesen látott tanulói lehettek.
Az iskola népszerûségét fokozta, hogy a megyében elsõk
között indították el az angol
nyelvi tagozatot, amit második
idegen nyelvként a német egészített ki. Amikor pedig megnyílt a lehetõség a különféle
pályázatokra, éltek vele, és az
így kapott pénzekbõl különféle szaktantermeket alakítottak
ki. Az iskolában folyó tanítás
tartalmát színesebbé tette a bevezetett, mára már kiteljesedett mûvészeti oktatás is. Az
igazgatónõ megemlítette, hogy
sokat kilincselt támogatásért
az üveggyár, a bánya és más
vállalatok vezetõinél, többnyire sikerrel, aminek az iskola, a
gyerekek élvezték a hasznát.
Az iskola fennállásának 50.
évfordulójára a megszokott
számozás helyett nevet adtak
intézményüknek. A választás
nem volt nehéz, mivel az iskola a Kossuth úton áll, így kézenfekvõnek tûnt, hogy a szabadságharc politikus vezérének nevét vegyék fel.
- Varga Éva szobrászmûvészszel készíttettük el Kossuth Lajos szobrát, és bebizonyosodott, hogy ettõl jobb döntést
nem hozhattunk volna. Felavatása óta ugyanis ez lett a város
emlékhelye, és a helybeliek azóta minden nemzeti ünnepen
itt koszorúznak - mondta a
nyugdíjas igazgatónõ.
15 évi nyugállomány után is
úgy érzi, sokat köszönhet
Sajószentpéternek, hiszen itt
lelt otthonra és hazára. Munkáját minden szinten elismerték, számtalan szakmai és társadalmi kitüntetésben volt része, amiben helyet kapott egy
kormánykitüntetés is. Ám a vá-

Az egykori 1. Számú Általános Iskola - ma Kossuth Lajos Iskola - a jó eredmények mellett arról is ismert volt,
hogy a pedagógusok és az intézmény valami oknál fogva ragaszkodott egymáshoz. Aki oda egyszer tanítási
szándékkal tette be a lábát, egy-két kivételtõl eltekintve onnan vonult nyugdíjba. Paszternák Istvánné 1962tõl 1995-ig érezte második otthonának az oktatási intézményt, amit 17 éven keresztül igazgatóként irányított.
Paszternák Istvánné 1939.
október 5-én Mezõcsáton született, az általános iskolát már
Miskolcon, a Fazekas úti intézményben végezte el. A Zrínyi
Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd 1960-ban a Sárospataki Tanítóképzõ Akadémián
kapott oklevelet. Pályakezdõ
tanítóként
Tiszabábolnán,
majd Vadnán dolgozott, aztán
Sajószentpéterre, az 1. Számú
Általános Iskolába került. Kitûnõ közösséget talált az új munkahelyén, így sikerült gyorsan
beilleszkednie. Az 1938-ban
épült intézmény nyolc tantermében két mûszakban folyt
ekkor a tanítás, tornateremrõl
még álmodni sem mertek, a
felszereltséggel sem lehetett
dicsekedni.
A '60-as évek közepén az iskolában hiány volt orosz szakos tanárból, ezért beiratkozott az Egri Tanárképzõ Fõiskola magyar-orosz szakára,
ahol 1968-ban megszerezte
második, immár tanári diplomáját. A rá osztott mindennapi
feladatokat végezte tovább,
amikor az igazgatóhelyettes
(Taraczközi Bertalanné) 1972ben nyugdíjba vonult, és õt nevezték ki a megüresedett
posztra. Innen egy lépés volt
az igazgatói szék, amit Mester
Károly 1978-as nyugdíjazása
után foglalt el. A folyamatosan
jó színvonalat biztosító intézmény akkorra megérett egy általános rekonstrukcióra, hiszen átadása óta gyakorlatilag
ugyanabban az állapotban
volt. Egy nagyberuházást követõen, 1982. szeptember 1-jén
avatták fel a 16 tantermesre
bõvített épületet, amelyhez
már készült tornaterem és
sportudvar is. Megteremtõdött

Paszternák Istvánné majd'
két évtizeden keresztül
irányította a Kossuth Lajos
Iskolát
immár a szaktantermi hálózat
létrehozásának feltétele, megszûnt a kétmûszakos tanítás. A
legtöbb minõségi mutatószám
tekintetében az iskola meghaladta a megyei átlagot. Az egykori igazgató reméli: a most induló korszerûsítési, átalakítási
munkák újabb évtizedekre teremtenek még jobb feltételeket a színvonal megtartására,
illetve emelésére.
Paszternák Istvánné bevallja,
hogy munkája során szigorú és
következetes volt. Szerinte az
iskolában rendnek és fegyelemnek kell lennie. A szabadság és az okos korlátozás
egyensúlyát igyekezett megteremteni. Ehhez mindenkor
megnyerte a nevelõtestület és
a szülõk támogatását is. Közös
munkájuk eredménye, hogy az
iskola népszerû lett. A város
vezetése is támogatta az intézményvezetõ munkáját. Lakással, szolgálati férõhellyel, más
juttatásokkal segítette az intéz6

rostól kapott Pro Urbe díjra a
legbüszkébb.
- Az más, mert 23 éves korom óta Sajószentpéteren dolgoztam, és nagyon boldog voltam, amikor elismerték tevékenységemet - összegezte a
nyugdíjas igazgató.
Férje matematika - fizika szakos tanár, aki a parasznyai iskola igazgatójaként vonult
nyugdíjba. Azonos munkájuk
meghatározta a családi életüket is. Gyermekeik közül Csaba mérnök-közgazdász, õ
Pátyon lakik. István régészként
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal regionális vezetõje. Két
helyen három unoka várja a
nagyszülõket, akik a gyerekeiktõl „ellopott” idõt velük szeretnék pótolni.
Paszternák Istvánné kedveli,
ugyanakkor félti a mai pedagógusokat, mert valahol fellazult
az iskolai fegyelem, megváltozott a szülõ-gyerek-iskola kapcsolat. Márpedig a jövõ az iskolában készül, ahová mostanában kevesebb erkölcsi-társadalmi megbecsülés jut. A pedagógusoknak nem kellene
beletörõdniük, hogy az iskoláról rendre a fejük fölött döntsön a társadalom.
Kovács István

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

III. évf. 3. szám

Döntött a képviselõ-testület
Fókuszban a város 2010. évi költségvetése
ben fedezik a feladatellátáshoz
szükséges anyagi erõforrásokat. Ebbõl következõen saját
forrással kell kiegészíteni a pályázati úton elnyerhetõ összegeket. A fejlesztési célú normatíváknál is módosult a szabályozás: ellentétben a tavalyi
esztendõvel a központi költségvetés nem biztosít külön
normatívát a lakáshoz jutás támogatásához. Ez a normatíva a
személyi jövedelemadó (SZJA)
településen maradó részébe
olvadt, de a kettõ együttes
mértéke (8%) változatlan maradt. Az egyéb ágazati feladatok közül a gyámügyi igazgatás
normatíváinak csökkenése, il-

Városunk képviselõ-testülete február 25-ei ülésén tárgyalta a település idei költségvetését, s elõre kell bocsátani, hogy - bár rendkívül alaposan elõkészített anyagot
kaptak a városatyák - a megszokottól eltérõen sokan kifejtették álláspontjukat a 2010-es büdzsével kapcsolatban. Mindez nem véletlen, hiszen a korábbi évekkel
összehasonlítva merõben új számokkal szembesültek.
A grémium már 2009 novemberében megvitatta és elfogadta az idei esztendõre vonatkozó költségvetési koncepciót, sõt, januári ülésén további elemekkel egészítette ki azt,
a végleges költségvetési rendelet azonban több ponton eltér
az eredetileg meghatározottól.
Az ok rendkívül egyszerû: ha
mindazt tételesen beépítik a
rendeletbe, amit a képviselõtestület a koncepcióban meghatározott, a mûködési hiány
olyan szintre emelkedett volna, amely már a finanszírozhatatlan kategóriába tartozik. Ebbõl következõen számos szigorítást tartalmaz. A városvezetõk
és az intézmények irányítói
több alkalommal egyeztettek a
sarokszámokról. Az elsõ tárgyalási körben még 440 millió
forintos mûködési hiánnyal
számoltak, majd - értékelve a
kialakult helyzetet - újra átvizsgálták a költségvetés sorait, azt
elemezve, hogy az intézmények mûködését nem veszélyeztetve, hol és miként lehet
karcsúsítani a számokon.

Bevétel
Vegyük górcsõ alá elsõként a
bevételi oldalt, fõként azokat a
területeket, ahol jelentõs változások tanúi lehetünk! Az intézményi mûködési bevételek
között az intézményi ellátás díjait, az intézményi bérleti díj
bevételeket, a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét, valamint a lekötött pénzeszközök után várható kamatbevételeket találjuk. Ez utóbbi
a Sajó-kötvény maradványának
lekötésébõl származó bevétel,
amely 2010-ben mintegy 22
MFt-ot jelent. A Helyi adók közül az iparûzési adó (76 MFt),
illetve az építményadó (14
MFt) biztosít egy-egy jelentõ-

sebb tételt. Az átengedett központi adók egy fontos számsora a - jármûvek teljesítménye
alapján számolt - gépjármûadó-bevétel, amely az idén várhatóan 54 MFt-ot jelent a város
büdzséjében. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alatt a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjai, valamint az egyéb bérleti

Az erdei iskola mûködtetése évi 5,6 millió forintjába
került a városnak
díjak szerepelnek, miközben a
bírságok és pótlékok nagyságrendje a 2009. évi teljesüléssel
közel azonos lesz. A mûködési
bevételek mellett a normatív
állami támogatások jelentik az
önkormányzatok számára a
másik jelentõs bevételi forrást.
Általánosságban is elmondható, hogy a tavalyi évhez képest
minden területen jelentõsen
csökkentek a fajlagos normatívák, sõt, bizonyos területeken
a mutatószámok is. Csak a közoktatási ágazatban mintegy 70
MFt-tal kevesebb forráshoz jut
a város 2010-ben, igaz, ebben
a gyermeklétszám csökkenésének is jelentõs szerepe van. A
szociális ágazatban is kevesebb
pénzre kell számítani, mivel a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást már nem normatív
módon, hanem pályázati úton
támogatja a központi költségvetés, a pályázati úton lehívható összegek pedig csak rész-

letve az okmányirodákat a feldolgozott ügyek száma alapján
megilletõ fajlagos összeg csökkenése érdemel említést.

Kiadás
Miközben a bevételek jelentõsen csökkennek, az önkormányzatok által kötelezõen ellátandó feladatok mértéke
nem változik. Ennek egyenes
következménye a kiadások
szintjének növekedése. A kiadási oldal egyik legjelentõsebb tétele a rendszeres személyi juttatás, ami az idén
97,5%-os szinten teljesül a városban a köztisztviselõk és
közalkalmazottak tekintetében. Az adható kategóriák esetében feltétlenül említést érdemel az étkezési hozzájárulás,
illetve a melegétkezési utalvány, ami a koncepcióban még
12 500 Ft/fõ/hó összeggel szerepelt, a költségvetési rendeletbe azonban már csak 6000
7

Ft/fõ/hó került, ezzel is csökkentve a mûködési hiányt. A
munkáltatót terhelõ járulékok
esetében pozitívum, hogy eltörölték a tételes egészségügyi
hozzájárulást, viszont rendkívül hátrányos az önkormányzatok számára a rehabilitációs
hozzájárulás összegének drasztikus emelése: 177 600 Ft/fõrõl
964 500 Ft/fõre emelkedett. Ez
városi szinten 15 MFt forint
többletkiadást eredményez. A
dologi kiadásoknál növekedésként csupán a képviselõ-testület által jóváhagyott szennyvízés szemétdíj került beépítésre,
miközben az energia árakat
csak a rendelkezésre álló információk alapján lehetett tervezni. Az idei költségvetés talán
legjobban vitatott sora az elõre
nem látható kiadások fedezésére szolgáló általános tartalék, amely 2010-ben mindöszsze 3 MFt. A képviselõk szinte
kivétel nélkül ezt a sort ítélték
a legkockázatosabbnak, abban
azonban egyetértettek, hogy a
mûködési hiány leszorítása érdekében nem lehet nagyobb
összeggel számolni. Ugyancsak
a mûködési hiány lefaragását
szolgálja a SKÁI erdei iskola finanszírozásának megszüntetése, ami 5,6 MFt megtakarítást
eredményezett. Az idei esztendõben 132,139 MFt felhalmozási forrással számol a város
költségvetése,
amelybõl
55,489 MFt kötött felhasználású, 61,849 MFt pedig a hitelek
törlesztõ részleteinek, illetve
kamatainak fedezetére szolgál.
További 7 MFt az intézmények
fejlesztési keretét, 7,807 MFt
pedig a céltartalékot adja. A
képviselõ-testület összességében 2,319,891 Mrd Ft bevétellel, 2,625,621 Mrd Ft kiadással
és 305,730 MFt hiánnyal fogadta el a város költségvetését,
amely az elmúlt évekhez képest ugyan jelentõsebb mûködési hiánnyal számol, a pénzügyi szakemberek azonban
egybehangzóan tarthatónak, finanszírozhatónak ítélik az idei
büdzsét.
Sulyok
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A jövõ könyvtára
Uniós pályázat segít a modernizációban
sét jelenti, hanem az intézményünknek elõtérbe kell helyeznie különbözõ projektek
megvalósítását is. Ezen feladatok egyike a lakosság képzése,
ami több szempontot figyelembe véve kerül megvalósításra. Mindenképpen szeretnénk bevonni az oktatásba az
idõsebb korosztályt, a munkanélküli és a számítástechnika
világával most ismerkedõ réteget. Ennek tükrében lesz például nagyinet, elektronikusügyintézõ, valamint szoftverüzemeltetõ tanfolyam is.
- Az elektronikus infrastuktúra bõvítésével nem
áll fenn az a veszély, hogy
kevesebb lesz az olvasó?
- Mi pont az ellenkezõjét
várjuk ettõl! A projekt megvalósulása - ha lehet így fogalmaznom - kicsit házhoz viszi a
könyvtárat, mivel on-line elérhetõsége is lesz az integrált
rendszerünknek. Ez lefordítva
annyit jelent, hogy otthonról
(internet segítségével) használható lesz az adatbázisunk.
Megnézhetjük, megtalálható-e
könyvtárunkban a minket érdeklõ dokumentum, kölcsönzés alatt van-e, elõjegyzést
vagy akár hosszabbítást kérhetünk rá. Tehát elmondható,
hogy amiért idáig a könyvtárba kellett jönnünk, az most
kényelmesen, az otthonunkból is elvégezhetõ lesz. Természetesen magáért a dokumentumért ezután is el kell
jönni hozzánk, de reményeink szerint ez nagy segítség
lesz azoknak, akik eddig idõ
hiányában nem jutottak el
könyvtárunkba, de kikapcsolódás, esetleg munka vagy tanulás miatt állományunkat
szeretnék használni.

Már nem is kell olyan sokat várni arra, hogy egy új típusú könyvtár álljon az olvasók rendelkezésére városunkban. A városi könyvtár ugyanis a Miskolci Egyetem
könyvtárával konzorciumban egy uniós pályázatot
nyert, amelynek célja: az elektronikus szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Miskolc és a megye különbözõ funkciójú könyvtáraiban, valamint az
életen át tartó tanulás minden formájának és szintjének támogatása. A pályázatról és a könyvtárat érintõ
változásokról Varga Pállal, a városi könyvtár vezetõjével
beszélgettünk.
- Ha jól tudom, ez nem
egy önálló pályázat, hanem
más könyvtárakkal együttmûködve sikerült elnyerni
a támogatást. Mely könyvtárak a tagjai ennek a konzorciumnak?
- Igen, ez a pályázat egy konzorcium keretén belül valósult
meg. A könyvtáraknak az lehet
az egyik stratégiájuk, hogy
konzorciumokat alakítanak,
azaz egyesítik erõiket. A pályázatok során másképp kezelik
azt, amelyik több együttmûködõ könyvtár egyike, mint azt,
amelyik csak a saját könyvtárát
képviseli. Az utóbbi években a
könyvtárak megtapasztalták,
hogy valóban elõnyös számukra, ha közös stratégiát fejlesztenek ki. Egy ilyen volumenû
pályázat beadásakor pedig
mindenképpen érdemes kihasználni az összefogás nyújtotta elõnyöket - gondolok itt
például a közös erõforrások
felhasználására -, ráadásul ez a
pályázat kiemelt figyelmet fordít a regionális megoldásokra,
tehát mindenképpen elõnyösebb volt ezt a formát választanunk. Mi a Miskolci Egyetemi
Könyvtárral, a miskolci Szabó
Lõrinc Városi Könyvtárral,
Tiszaújváros Önkormányzatával és Alsózsolca Önkormányzatával alkottunk pályázati

egységet. Egyébként tudomásom szerint egyéni pályázat
nem is került benyújtásra.
- Milyen célkitûzési vannak a konzorciumnak?
- A célkitûzést talán így summáznám: olyan helyi digitális
és nem digitális könyvtári szolgáltatások kialakítása, amelyek
a területi információs politika
részeként az egyes tagkönyvtárak segítségével mindenki számára felhasználóbarát hozzáférést eredményeznek a kulturális javakhoz. Az egyik legfontosabb ismérve a programnak,
hogy a helyi könyvtárak fejlesztésének irányából indul ki,
tehát alulról építkezik. Végcélja ezen intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, amelyeket
az állampolgárok a mindennapi életben egyszerûen, könynyen kezelhetõ módon használhatnak.
- Miként segíti az elektronikus infrastruktúra bõvítése az élethosszig tartó tanulást?
- A könyvtár manapság már
túllépett a hagyományos feladatain, sokkal inkább egy információs központ szerepét
tölti be. Ezekhez az új elvárásokhoz igazodnunk kell mind
technikai, mind szellemi megközelítésben. Így ez nemcsak
korszerû eszközök beszerzé-

- Jelenleg milyen a könyvtár látogatottsága?
- Könyvtárunk látogatottsága országos viszonylatban jónak mondható, bár nálunk is
megfigyelhetõ az olvasótábor
csökkenõ mértéke. Ennek
egyik meghatározó oka az
internet térnyerése, ami egyszerre átok és áldás. Miközben
egyre több használó veszi
igénybe az azonos szintû (horizontális) kommunikációt kínáló csatornák elektronikus
szolgáltatásait, a tõkeerõs konkurensek (Google, Yahoo) elszívó hatására a könyvtárhasználat lassan csökken. Viszont
így a könyvtár rá van kényszerítve a versenyzésre (elmozdulás a piaci kultúra felé) vagy
szolgáltatásainak megváltoztatására, pl. különféle programok, oktatási feladatok felvállalására, ami mindenképpen a
színvonal javulását vonja maga
után. S mivel egy könyvtárnak
a siker mércéje a szolgáltatásokat használók száma, minden erõnkkel azon vagyunk,
hogy megfelelõ mértékben felnõjünk a feladathoz.
- Mikortól válik mindez
elérhetõvé?
- Maguk a számítógépek már
a közeljövõben az olvasók
szolgálatába állnak, viszont az
integrált rendszerünk adatbázisának feltöltése még egy viszonylag hosszú folyamat. Bár
nagy segítséget jelent, hogy
más könyvtárak adatbázisaiból
átemelhetõk egyes rekordok,
a honosítás és a maradék állomány feldolgozása becsléseink
szerint legalább egy évet vesz
igénybe.
Román Péterné

Az „Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különbözõ funkciójú könyvtáraiban az életen át tartó tanulás
minden formájának és szintjének támogatására - országos cikkarchívum létrehozása” (TIOP-1.2.3/08/01-2008-0071) elnevezésû projekt
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztási Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Fizetett politikai hirdetés

III. évf. 3. szám

Tisztelt Választópolgár!
2. Az oktatás hatékonyságának növelése terén:

Zsiros László 59 éves, nõs,
kétgyermekes, tõsgyökeres lokálpatrióta sajószentpéteri lakos vagyok. 2006 óta vagyok az
MDF tagja, jelenleg a párt megyei elnöke és az MDF országos
választmányának
tagja.
Sajószentpéteren a Mûvelõdési
és Sportközpontban dolgozom
programszervezõként. Feleségemmel 37 éve élek együtt szeretve és becsülve egymást, ennek ékes bizonyítéka, hogy a
kopogtatócédulák jó részét is
együtt gyûjtöttük össze. Két gyermekünk immár önállóan él. Fiam házasságából született unokám, Máté, a család büszkesége és
szeme fénye.

• az egész napos, ingyenes
tanítás megvalósításának
elõsegítése az alap- és középoktatás intézményeiben,
• a megyében lévõ középiskolák oktatási profiljának
módosításában való közremûködés a hiányszakmákban történõ képzés elõsegítése céljából.
Az MDF fõbb célkitûzései a 6-os választókerületben
Az utóbbi évtizedekben a 6. választókerület településein számos ipari üzem (szénbányák, üveggyár, cementgyár stb.) zárt be,
hagyta abba a tevékenységét. Ez igen nagyarányú munkanélküliséget eredményezett.

Az MDF országos célkitûzése tartós felzárkózási és széles
társadalmi felemelkedési program megvalósítása, ami
• eredményes, versenyképes, tisztességes piaci tevékenység
kialakításával,
• új munkahelyek sokaságának létrehozásával,
• az oktatási rendszer minden szintû, átfogó és gyökeres átalakításával,
• átfogó közteherviselési reform megvalósításával,
• az állami irányítás, a közigazgatás és a rendvédelem fejlesztésével.

1. A foglalkoztatás növelésének elõsegítése:
• háztartási berendezések (hûtõgép, mosógép, televízió stb.)
szakszerû szétszerelésének megszervezésével, mûködõképes szerelvényeik és a kinyert hulladékanyagok értékesítésével,
• a településeken történõ hulladékgyûjtés terén a szelektív
hulladékgyûjtés hulladékok (fém, mûanyag, üveg, papír)
hatékony értékesítését elõsegítõ feldolgozásával.

Az MDF B.-A.-Z. megyei fõbb célkitûzései

2. Az oktatás és szakképzés színvonala emelésének elõsegítése:

1. A foglalkoztatás növelése terén:
• a dubicsányi bánya megnyitása mintegy 2000 dolgozó foglalkoztatását teszi lehetõvé (Az AES Kazincbarcikai Hõerõmû tervezett rekonstrukciója után részben széntüzeléssel
fog mûködni. A szükséges barnaszén vagy külföldrõl - Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna bányáiból - szerezhetõ be,
vagy a közelében lévõ, megnyitandó, mélymûvelésû dubicsányi bánya biztosíthatja.),

• A hátrányos helyzetû, mélyszegény gyerekek és fiatalok számára oktatási és kollégiumi központok létesítése néhány városban (Sajószentpéteren stb.)
3. A közrend javítása érdekében:
- fokozott együttmûködés a polgárõrség helyi szervezeteivel,
- az iskolák és egészségügyi alkalmazottak fokozottabb védelmének javítása érdekében törvénymódosítás kezdeményezése,
- az intézetvezetõk bevonásával közremûködés hatékonyabb
házirendek kialakításában.

• az „Út a Munkához” göröngyös és kátyús, mert jelentõs
pénzösszegek felhasználásával szinte semmi új értéket nem
hoz létre. A program módosításáig is van azonban lehetõség
hasznosabb, önfinanszírozó tevékenység végzésére. Ilyen
lehet folyók (Sajó, Boldva), tavak (Mályi-tó, Nyéki-tó stb.),
patakok (Szinva stb.) elhanyagolt partjainak tervszerû rendbetétele; kerékpárutak kialakításával turisztikai, strandolási
és vízi sport szabadidõ-eltöltés lehetõségeinek megteremtése, vasúti sínpályák melletti elhanyagolt, bozótos területek
rendbetétele stb.,

Amennyiben elfogadja programunkat, kérem, szavazatával támogassa az MDF területi listáját, egyénileg pedig személyemet!
Zsiros László
képviselõjelölt

• a megyében igen sok település önkormányzata rendelkezik
jelenleg nem megfelelõen hasznosított földterületekkel.
Ezeken (önkormányzati irányítású, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások bevonásával mûködõ szervezetekben, a közmunkaprogramok céljaira igényelhetõ pénzügyi támogatással) belterjes mezõgazdasági tevékenység
végzésével igen sok, jelenleg munkanélküli foglalkoztatható, ami nyereséget hozó tevékenységgel mintegy 20 -30 ezer
új munkahelyet hozhat létre.
9
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Közélet

2010. MÁRCIUS

Ön melyik civil szervezetet támogatná a költségvetési keretbõl?
Kádár Attila

- Elsõsorban a tûzoltóságot
erõsíteném az anyagiakkal,
hogy minél több modern felszerelést tudjanak beszerezni
úgy a testi épségük védelmében, mint a feladatellátásban.
Hallottam, hogy néhány tûzoltóautó rendkívül borulékony,
ezek nem biztos, hogy idõben
érnek oda egy-egy tûzesethez
vagy mentéshez. Ezen kívül
juttatnék a keretbõl a rendõrségnek is, mivel a közbiztonság kérdése, pontosabban a
közrend biztosítása alapvetõ
elvárása az itt élõknek. Mivel
mostanában köztudottan kevés a rendõr, túlórákat kell elrendelni, amihez pénz kell. Rájuk ugyanaz igaz, mint a tûzoltókra, hogy nekik is szükségük
van a csúcstechnikára.

Szilágyi Gyõzõ

- A sajószentpéteri rendõröknek pénz kell, hogy a
mostaninál is jobban elláthassák feladatukat. Én hiszek a
munkájukban, ami megmutatkozik a bûnügyi statisztikában
is. Azt gondolom, sok hasonló
nagyságrendû település megirigyelheti a bûnügyi mutatóinkat. Áldozni kell továbbá az ifjúság nevelésére is, amiben az
egyház mindig is vezetõ szerepet vállalt. Attól függetlenül,
hogy nem vagyok templomba
járó, tudom, hogy a hitoktatással jó irányba lehet nevelni a fiatalokat, akiknek többsége aztán a társadalom hasznos tagja
lesz.

nánk sokéves tapasztalatunkat.
Mindenképpen szükség lenne
új munkahelyekre a térségben.

Székely Józsefné

megadnám a lehetõ legnagyobb támogatást, mert õk
azok, akik a legjobban rászorulnak a társadalom szolidaritására.

Lengyel István
- Hatalmas, örömteli, pozitív
változásokat tapasztalok a mûvelõdési ház mûsorszerkezetében, hiszen egymást követik a
színvonalasabbnál színvonalasabb elõadások. Újjáéledni látszik tehát Sajószentpéteren a
kulturális élet, aminek nagyon
sokan örülünk. Ehhez a további munkához több támogatást
adnék Sajó Attila igazgató úrnak. A másik terület a bûnmegelõzés, amire nem lehet elég
sokat költeni, amíg bûnözõk
vannak. Riasztó- és jelzõrendszerek, térfigyelõ kamerák felszerelése, a rendõrség támogatása szerintem nem számít kidobott pénznek. A diáksportra
ugyancsak áldozni kell, mert a
felnövekvõ nemzedék testi és
szellemi fejlõdése a legfontosabb a társadalom számára.

- Mivel a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének vagyok a tagja, ahol igazán
jó közösségi élet zajlik, ezért
hadd mondjam azt, hogy a korábbi évek megszokott támogatásának örülnénk. Tudom,
hogy rosszabb a helyzet, mint
a korábbi években volt, de mi
már bizonyítottunk az üzembezárásokat megelõzõ idõszakban. Jelenleg 150 fõ körül
mozog a létszámunk, és évente több baráti, családi összejövetelt tartunk. Hallottam egy
környékbeli bánya nyitásának
a terveirõl, talán abban néhányan még hasznosítani tud-

Besszer István
- Ha rajtam múlna, a legvédtelenebbeket támogatnám, vagyis a fiatalokat és a rászorulókat. Ezért különítenék el pénzt
a gyerekek sportolási lehetõségeinek a biztosítására, hogy
rendszeresen tudjanak edzeni,
és legyen hozzá létesítmény is.
A mozgáskorlátozottaknak is
10

özv. Borsi Józsefné

- Hat éve vagyok tagja a Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri Egyesületének, és tagdíjat
is fizetek. Mostanában viszont
egyre jobban fáj a lábam, ezért
az összejövetelekre nem tudok
eljárni. Az a gondom, hogy a
legközelebbi autóbusz-megállóban nagyon sok járat nem áll
meg, ezért meg sem merem
próbálni az utazást az egyesületbe. Az pénzbe se kerülne,
ha a menetrendbe több megállót beiktatnának. A mozgáskorlátozottakhoz viszont jó helyre
kerül az önkormányzat támogatása.
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Szabó István

III. évf. 3. szám
- A görög katolikus egyházközség tagjaként tudom, hogy
az egyházak támogatása sokat
csökkent az elmúlt években.
Ez azért is sajnálatos, mert az
ország morális válságba került,
amit a hitoktatók munkája tudna csak korrigálni. A fiatalok
erkölcsi és lelki nevelése nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy egészséges, becsületes emberként lépjenek a felnõttkorba. Ettõl fontosabb dolog pedig nem lehet egy országban.

egy nagyobb összeget. A másik
fontos területnek a közbiztonságot tartom, mivel a fiam polgárõr, és tudom, hogy néhány
eszközük még hiányzik a hatékonyabb bûnüldözéshez.

Galovics Gyuláné

Kovács Márk
- Az egészségügyi szervezetek mûszerezettsége, a szférában dolgozók megbecsülése
messze elmarad az elvárhatótól, ezért számukra juttatnék

- A mentõket hoznám a mostaninál sokkal jobb helyzetbe,
mert ha õk nem érnek idõben
valamelyik helyszínre, az emberéletbe kerülhet. Javítani le-

hetne a mûszaki és személyi
feltételeiket, ami igaz az egészségügy egyéb területeire is.
Kovács I.

A 26-os fõút elkerülõ szakaszáról…
Baráti beszélgetések kapcsán gyakran felvetõdik a 26os fõút elkerülõ szakaszának
építése, mivel az emberek úgy
érzékelik, hogy a város Miskolc felõli oldalán található
körforgalomnál megrekedtek
a munkálatok. Miután az elmúlt napokban ismét többen
kérdezték tõlem, tudok-e valamit arról, miként áll a várost
tehermentesítõ út ügye, elhatároztam, hogy felkerekedek,
és információgyûjtõ túrára indulok. Tudtam, nem kell
messzire mennem, hiszen
amikor 2008 augusztusában a
városunkban járt Csepi Lajos,
közlekedési szakállamtitkár, õ
maga mondta, hogy a 26-os
elkerülõ ügyében dr. Faragó
Pétert kérdezzük, mivel mentori felhatalmazást kapott az
egykori NFGM minisztertõl,
Bajnai Gordontól. Felkerestem tehát polgármester urat,
aki az alábbi tájékoztatást adta.
- Természetesen nem állt le
a beruházás, csupán az a helyzet, hogy ami jelenleg zajlik,
az kevésbé látványos. Mielõtt
felvázolnám a projekt elõrehaladását, feltétlenül meg kell
említenem, hogy a 26-os fõút

Sajószentpéter elkerülõ (I.
ütem), valamint a 26-os fõút
Sajószentpéter és Kazincbarcika közös elkerülõ (II. ütem)
megépítését már a 1063/2007.
(VIII. 15.) kormányhatározat
tartalmazza. Miután az említett kormányhatározat megszületett, útjára indult a munka elõkészítõ fázisa. Erre

forrása is volt. Jelenleg éppen
a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén dolgoznak
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., illetve a Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet (KIKSZ)
Közlekedésfejlesztési
Zrt.
szakemberei. (Ez utóbbi szervezet a magyarországi közle-

Innen folytatják majd az elkerülõ út építését
egyébként közel 800 MFt-ot
szánt a kormány, ami egyrészt
a kisajátítások fedezetéül szolgált (idõközben már a pénzt is
megkapták a nyomvonal által
érintett földtulajdonosok),
másrészt a kötelezõen végrehajtandó régészeti kutatások

kedésfejlesztési projektek EUkonform elõkészítéséért és
megvalósításáért felelõs –
szerk.) Jelenlegi ismereteim
szerint ez év õszén a munkálatok látványosabb része is elkezdõdik, méghozzá az I.
ütemmel, amely a mostani
11

körforgalomtól a Sajón át a
mucsonyi elágazásig tart.
Sínen van tehát az oly' régen áhított elkerülõ szakasz
megépítése, a kétkedõk számára azonban hadd idézzek
Hónig Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2009. szeptember 20-án
íródott levelébõl: „Tisztelt Polgármester Úr! …..Ezúton
megerõsítem a 2009. szeptember 9-ei egyeztetés eredményeként elhangzottakat,
miszerint a közlekedési tárca
a továbbiakban a KÖZOP keretében megvalósítani tervezett elkerülõ út I. és II. ütemének egyidejû, azonnali megvalósítása mellett foglal állást.
Üdvözlettel: Hónig Péter.” Azt
már csak zárójelben teszem
hozzá, hogy polgármester úr
élve a minisztertõl kapott
mentori felhatalmazással –
2010. január 22-ére egyeztetést hívott össze a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.
budapesti irodájába, ahol az
illetékesek ismételten megerõsítették a beruházás folytatását.
Sulyok
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Bemutatjuk

2010. MÁRCIUS

Képviselõként is kiáll a helyi értékek mellett
Bemutatjuk: Szabó István, önkormányzati képviselõ
déglátást és turizmust - tanított
a Szentpáliban, de Gyöngyösön is vállalt óraadói feladatot.
Végzettségei révén 11 szaktantárgyat tanít, és 25 éve regisztrált vizsgaelnök. Szakmai rutinját nemcsak a könyvekbõl tanulta, hiszen 1965-tõl több megyei és regionális szakácsversenyt nyert, 1973-ban már tagja volt a magyar ifjúsági válogatottnak is. Jó élményként emlékezik vissza a különbözõ nemzetközi bemutatókra, versenyekre, különösen a salzburgi
1988-as világbajnokságra, ahol
egyéniben és csapatban is
ezüstérmet nyert. Az ausztriai
városban egyébként a miskolci
szakácscsapat képviselte Magyarországot.
Közösségi ember lévén 30
éven át részt vett a KISZ-munkában, majd a Miskolci Vendéglátó központi alapszervezeti
párttitkárának is megválasztották. Akkor, 1985-ben nem tudta, hogy az õszinteség ott nem
erény, ezért egy év elteltével
feladta a pozíciót. Azóta külsõ
szemlélõként politizált, barátai
révén minden szegmensben jó
kapcsolatokat tudhat magáénak. - Úgy látom, a jelenleg regnáló pártok mindegyikében
van követhetõ és megvalósításra váró elképzelés, de az én
gondolkodásmódom szerint
olyan párt, amelyik legalább
50-60 százalékban vágyaimat
megjelenítené, nincs. Bár hívtak több helyre, de úgy döntöttem: soha nem leszek bólogató
pártkatona - ecsetelte politikai
álláspontját.
Közéleti emberként azonban
úgy érezte, valahová tartoznia
kell, és így került a Tegyünk
Együtt Sajószentpéterért Egyesületbe. Amikor ennek elnöke,
Fucskó János olyan állásba került, amely nem fért össze képviselõi mandátumával, õt bízták meg a TESZ önkormányzaton belüli képviseletével. A ciklus végéig vállalta a feladatot,
mert úgy érzi, hogy ennél demokratikusabb szervezetben
még nem tevékenykedett. Az

- Néhányan azt mondták, a debütálásom hosszúra sikerült, pedig csak néhány kérdésre akartam részletes
választ kapni a város vezetésétõl. Elsõsorban a kötvények körüli kérdések érdekelnének - nyilatkozott a
Krónikának Szabó István, Sajószentpéter legújabb önkormányzati képviselõje.
Tizenkilenc évesen, 1967ben már konyhafõnök volt az
ózdi Bükk étteremben a kohászvárosban született Szabó
István. Rátermettsége révén
1970-ben bekerült Miskolcra, a
megyei vendéglátó központba,
ahol feladatul a szakácsok képzését, ellenõrzését és elõléptetését kapta. Aztán kikérõvel a
Miskolci Vendéglátó Vállalathoz helyezkedett át hasonló
beosztásba, majd a Gastrofol
Mélyfagyasztott Készételgyár
igazgatói posztjára jelölték. Irányítása alatt 1979-1991 között
megszerezték a Közös Piacra
szóló és elfogadott exportjogosítványt. Hatvan ember dolgozott az üzemben, ám õk termelték a vállalati nyereség 50
százalékát. Az eredményes tevékenység 1988-ban a Munka
Érdemrend bronz fokozatát
hozta el számára. Közben társadalmi elfoglaltságként 11 éven
át a Miskolci Vendéglátó Vállalat tanácselnöki feladatait is ellátta. Így jött el a privatizációnak nevezett idõszak, amely folyamat a mai napig kihat Magyarország gazdaságára. Szabó
István nem vállalta be cégének
szétcincálását, inkább átigazolt
a Hunguesthez. Mátraházán a
háromcsillagos Ózon Hotel
igazgatója lett, pályázat útján,
amely az elsõ kereskedelmi
nyitott szálloda volt, és tisztán
üzleti alapon mûködött. Ehhez
szükség volt egy korábbitól eltérõ gondolkodásra, egy vállalkozói szemléletre. Onnan három év múlva a Magyar Nemzeti Bank Bankjóléti Kft.-jének
kereskedelmi és marketing
igazgatói székébe vezetett az
út. Bokros Lajos minisztersége
alatt a Nemzeti Bank átszervezésre került, ekkor pár hónapig a munkanélküliek táborát
gyarapította. Sorozatos próbál-

Szabó István február 25-én
tette le a képviselõi esküt
kozások után a Dréher Sörgyárak Rt. Északi Régió Kft.-jének
kereskedelmi vezetõje lett, de
ez a szervezeti felállás is megszûnt a jövedelmi adó bevezetése után. Öt alapképzettséggel
és mesterszakács diplomával,
gazdasági üzemgazdász, kereskedelmi menedzser végzettséggel szabadúszó vállalkozóként
projektmenedzselés, pályázatírás, oktatás mellett megnyitotta a Gombócda nevû fagylaltozót, amelyet párjával üzemeltetett. Rendszeresen ott tartották a városi gyermeknapot, ismerõsökkel és barátokkal több
fõzõversenyt rendeztek, amivel
igyekezett formálni, felrázni a
közösséget. - Ha nincs idegenforgalmi vonzerõnk, akkor
szervezzünk olyan programokat, amelyek vonzóak lehetnek
az idegenek számára is, mert
csak így szerezhetünk ismertséget - vallja Szabó István, aki 47
év és 130 bedolgozott nap után
vonult nyugdíjba. Szakmai vezetõi életútját a munka mellett
oktatással egészítette ki, hiszen
1974-tõl már a szakmát - ven12

egyesület alapszabályában rögzítették, hogy a tisztséget vállaló személy csak az egyesület
többségi közös döntését képviselheti.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek 1968-tól
tagja, tevékenységéért több kitüntetést kapott. Öt évig volt
díjazás nélkül a Felügyelõbizottság tagja.
Szabó István örül a város fejlõdésének, és úgy érzi, jó az
irány, de az arányokkal nem elégedett. Az egyesület a kötvény
felvételekor is megfogalmazta,
hogy ennek egy részét munkahelyteremtés elõkészítésére kellene fordítani. Igaz, hogy ez
nem alapvetõ feladata az önkormányzatnak, de ahol ezt a vezetõk magukénak érzik, sok helyütt sikerül - lásd Felsõzsolca.
De nemcsak a munkahelyteremtés fontos, hanem az is,
hogy erõsödjön a város megtartó képessége úgyis, hogy a folyó
beruházásoknál helyi alvállalkozók kapjanak lehetõséget, akik
helyi munkaerõt foglalkoztatnak. Mert csak ilyen módon növelhetõ a mûködési bevétel,
amire égetõ módon szüksége
van a városnak.
Kovács

SAJÓSZENTPÉTERI
MAJÁLIS
(elõzetes)

2010. április 30. – május 1.
Április 30. péntek
FÁKLYÁS FELVONULÁS
Az Msk-tól a Pipiske-dombra
SZTÁRPARÁDÉ
Fellép:
TABÁNI ISTVÁN
a „Csillag születik” gyõztese
TÛZIJÁTÉK
Május 1. szombat
VIDÁM MAJÁLIS
a Pipiskén
GYERMEKPROGRAMOK
SZÓRAKOZTATÓ MÛSOROK ÉS
KONCERTEK
KIRAKODÓVÁSÁR
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Fizetett politikai hirdetés

III. évf. 3. szám

Ez a választókerület az otthonom
Beszélgetés Demeter Zoltánnal, a Fidesz-KDNP
képviselõjelöltjével

- Mit jelent az ön számára
ez a választókerület?
- Számomra az otthont jelenti, hiszen 25 éve élek itt.
Ide köt a munkám, a családom, az itt élõkért dolgoztam
végig az elmúlt éveket is. Református lelkészként kerültem feleségemmel együtt Bánhorvátiba a nyolcvanas évek
közepén, és azóta is ott végezzük a ránk bízott feladatokat.
Gyermekeink itt nõttek fel,
egy lányunk és két fiunk van,
akik közül a legnagyobb, Zsuzsa már elvégezte az egri tanárképzõ fõiskolát, sajnos
még nem tudott elhelyezkedni. Nagyobbik fiam teológus
Debrecenben, a legkisebb pedig az idén érettségizik. Szeretném, ha õk is találnának
munkát és otthont ebben a régióban, és nem kellene elmenniük, mint oly sok fiatalnak mostanság.
A választókerületért mint az
otthonomért szeretnék dolgozni, ha a választók jóvoltából képviselõ lehetek. Ez a
legerõsebb kapocs, ami egy
képviselõt köthet körzetéhez.
- Összeegyeztethetõ a lelkészség és a közéleti szerep?
- Azt gondolom, hogy ez
nem elméleti kérdés elsõsorban, hanem gyakorlati. Az emberek bizalmán múlik. Lelkészi munkám során is számtalanszor bizalommal fordultak
hozzám segítségért. Hivatá-

somra úgy tekintek, hogy azt
az emberek között, értük kell
végeznem, nemcsak a templom falai között. A bánhorvátiak meglátták és megtapasztalták ezt, elõször helyi képviselõnek választottak meg, majd
1998-ban polgármesternek.
Ez a lelkészük iránti bizalomnak a kiszélesítése volt. A legutóbbi választáson 90%-os
többséggel választottak meg.
Mind a lelkészi, mind a közéleti tevékenységem azt üzeni
az embereknek, hogy egy közösségért és a közösség tagjaiért tartozom felelõsséggel. A
bizalom annak a jele, hogy érzik, mennyire komolyan veszem ezt.
- Hogyan értékeli az elmúlt nyolc év kormányzati
politikáját?
- Számomra arról szól, hogy
a kétszer elnyert választói támogatással nem éltek, hanem
visszaéltek. Munkahelyeket
ígértek, és a munkanélküliség
országosan a duplájára nõtt.
Több pénzt az önkormányzatoknak - hangzott az ígéret,
erre soha nem látott mértékû
lett az önkormányzatok hitelállománya. A gazdasági válság
egy beteg országot talált. De
az erkölcsi válságot még veszélyesebbnek tartom, amiben jelenleg élünk. Nincs becsülete a munkának, aki minimálbérért dolgozik, nem keres többet, mint aki segélyt
kap, családi pótlékot, átmeneti segélyt, óvodáztatási támogatást, rezsitámogatást. Emlékezzünk, hogy a Fidesz-kormány idején családi adókedvezmény volt, az kapott jelentõs adókedvezményt, aki dolgozott és gyermeket nevelt. A
hazugságról és a korrupcióról
nem is kell beszélni, hiszen
mindennapos hír, hogy elõzetes letartóztatásba helyeznek
egy-egy kormánypárti politikust. Lezüllesztették az oktatást, alsó tagozatban nem lehet buktatni, a pedagógusok

ki vannak szolgáltatva, el kell
tûrniük mindent, gyerekek,
szülõk fizikailag bántalmazzák
õket. Összevont intézményekben olyan magas létszámú
osztályok vannak, ahol szinte
lehetetlen a nevelõ-oktató
munka. Lassan mindenkinek
joga lesz már csupán, de kötelessége nem. Vég nélkül lehetne sorolni az ország gazdasági
és erkölcsi válságának azon
tüneteit, amelyek az elmúlt
nyolc év hibás MSZP-SZDSZ
kormányzásának következményei.
- Mik a Fidesznek és szövetségeseinek legfontosabb
elképzelései a jövõre nézve?
- Itt az idõ, hogy változtassunk az eddigieken. Ma az országban kevesen dolgoznak,
kevesen fizetnek adót, nagy az
inaktív réteg. Az egyensúly felborult. Vannak, akik a nyugdíjkorhatár
felemelésében
gondolkodnak, így akarják
csökkenteni a nyugdíjasok
számát. Ez nem a Fidesz útja.
Mi a fiatalokat szeretnénk
munkára ösztönözni munkahelyek teremtésével, családi
adókedvezménnyel. Tíz év
alatt egymillió munkahely teremtése a cél. A feketemunkát
fel kell számolni, adókedvezményt kell adni a vállalkozóknak, és ellenõrizni, hogy ezzel
milyen módon éltek. A multinacionális cégeket szigorúbban meg kell adóztatni. A segélyek és a keresetek közötti
különbséget növelni kell.
Olyan országot szeretnénk,
ahol dolgozni és gyermeket
nevelni együtt érdemes. Aki
ezt vállalja, az tudjon érvényesülni. Olyan országot, ahol
mindenkinek ki kell vennie a
részét a terhek hordozásából.
Családi pótlékot csak az kapjon, aki iskolába járatja gyermekét. Aki nem végzi el a
nyolc osztályt, ne kaphasson
jogosítványt. A pedagógusok
bántalmazását lehessen 1-tõl
13

5 évig tartó szabadságvesztéssel büntetni. Az oktatás tekintélyét vissza kell állítani.
Élhetõ vidéket szeretnénk.
Azt, hogy ne kelljen elvándorolni, ne kelljen félelemben
élni. A közbiztonságot 3000 új
rendõrrel erõsítjük meg, minden településen legyen rendõr, megélhetési bûnözést nem
ismerünk, a magántulajdon
védelmében bevezetjük a "három csapás" törvényt. Aki vagyon elleni bûncselekményt
háromszor elkövet, kapjon
igen súlyos börtönbüntetést.
Rend, munka és biztonság
kell. Erõs parlamenti többségre van szükségünk ahhoz,
hogy céljainkat megvalósíthassuk.
- Sajószentpéter a központja ennek a választókerületnek. Hogyan látja a város helyzetét?
- Ez a város el volt hanyagolva az elmúlt 20 évben. Ígéretek voltak bõven pedig… A
munkahelyteremtés nem szabad, hogy csak szólam legyen,
helyben és a kisrégióban kell
munkahelyeket biztosítani az
embereknek. Meg kell becsülni jobban, és támogatni kell a
helyi vállalkozásokat, az itteni
beruházásokat sajószentpéteri cégeknek kellene elvégezniük, akik több helyi munkaerõt tudnának ezáltal alkalmazni. A közbiztonságot is
erõsíteni kell. Meg kell már
végre építeni a 26. számú fõút
várost elkerülõ szakaszát.
Nemcsak - sokszor hitelbõl finanszírozott - felújításokra
van szükség, hanem a családok, az itt élõk élethelyzetének, egzisztenciájának javítására is. A fejlõdõ város fejlõdõ
családok nélkül nem képzelhetõ el.
- Köszönöm az interjút,
sok sikert kívánok a választáshoz!
- Köszönöm én is, és kérem
a választók bizalmát!
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Fénycsóva az éjszakában
Még nincs magyarázat a nagy kiterjedésû jelenségre
ezeken az esteken a Bermudaháromszög rejtelmei és az
ufók iránt. Kriston Endre
1985-tõl beleásta magát a
parajelenségekbe, számos ezzel kapcsolatos stencilezett kiadványt, hírlevelet és magazint készített, 1987-ben pedig
kiadták az UFO Magazint. Két
év múlva megjelentek a Bermuda- könyvek, amelyekben
ismert szerzõk és fordítók cikkeit olvashatták a téma iránt
érdeklõdõk. Újabb áttörést
egy magyar származású tudós,
Keviczky Kálmán UFO-k áttörése az emberiség ellen címû
könyve jelentett, ami az ENSZ
ufó- dokumentumgyûjteménye volt. A sikerek és a megtapasztalt népszerûség után a
rendszerváltás körül létrehozták máig mûködõ szervezetüket, a RYUFOR Alapítványt,
amelynek tagja számos külföldön élõ magyar ember. Rádiócsillagászokkal tartják a
kapcsolatot Izraeltõl Ausztráliáig, ami elõször csak az ufókról szólt, ma viszont már a
kvantumfizika is egyre nagyobb szerepet kap benne.
Életkortól független az érdeklõdési kör, ha pedig valaki csinál valami érdekeset, a munkát ahhoz koordinálják. Az
eredményeket az interneten
és a szaklapokban publikálják. Hetente több jelenségrõl
kapnak jelzést, azokat tárolják, és alkalomadtán felhasználják. Ami nem kerül be a
magazinokba, azokat késõbb
albumban jelentetik meg. Így
készült az ufó-album, amibe
nagyon sok fotó nemzetközi
szervezetektõl érkezett. Vannak persze trükkös emberek
is, akik a parajelenségek helyett fotómontázsos csellel
próbálkoznak, ezeket nekik
fel kell ismerniük.
A misztikus témák iránt
2005-ben ismét megnõtt az
érdeklõdés, az igényeket a
2000-tõl kapható Hihetetlen
Magazinban igyekeztek kielégíteni. A nívós kiadványban
rendszeresen szó esik a para-

Február 28-án 23 óra 24 perc 50 másodpercet
jelzett az ózdi autóbusz-indító állomáson elhelyezett térfigyelõ kamera órája, amikor hatalmas
fénycsóva világította meg a várost. Ez a kép bejárta a hazai sajtót. Aztán kiderült: a jelenséget egész
Észak-Magyarországon, de még Budapest környékén is észlelték. Nagy a valószínûsége, hogy mindezt néhányan láthatták Sajószentpéter fölött is,
mivel a máig ismeretlen objektum útvonalába estünk.

Kriston úr szerint többféle magyarázat is adható a szóban
forgó fényjelenségre
- Ózd és Putnok térségében
a szemtanúk azt látták, hogy
néhány másodpercre nappali
fénybe borul minden, a jelenséget pedig elég erõs hanghatás kíséri. A jelenség valahol
Kassa magasságában szûnt
meg, ám a becsapódásnak azóta sem leltek a nyomára. Az
egész jelenség mintegy két
percig tarthatott, egyelõre
ennyi az információ - nyilatkozta a Krónikának Kriston
Endre, a Hihetetlen Magazin
szerkesztõje. Véleménye szerint az egészben nincs semmi
meglepõ, hiszen túl sok hasonló jelenség játszódik le a
nagyvilágban, amelyek a megmagyarázhatatlan vagy inkább
a bizonyíthatatlan kategóriába
tartoznak.
Miért Kriston Endrét kerestük meg a fénynyalábbal kapcsolatos kérdésekkel? Elõször
is már három évtizede foglal-

kozik - nevezzük így - földönkívüli jelenségekkel. Több
fantasztikus kategóriába sorolható lapnak volt a szerkesztõje, munkatársa, és már gyermekkorától érdeklõdik az ufóirodalom iránt (Unidentifield
Flying Obejct: azonosítatlan
repülõ tárgy).
Középiskolás korában 1980-ban - barátaival megszervezte Ózdon a SCI-FI klubot, ami akkor az ország legnagyobb ilyen szervezete volt
a 120 fõs tagságával. Az ihletet
a Csillagok háborúja címû
film adta, amely alkotás nagyon sok embert elgondolkoztatott. A megmagyarázhatatlan jelenségek felfedésére,
megközelítésére ismert elõadókat, kutatókat hívtak meg,
akik között ott volt Magyari
Béla ûrhajós vagy Nemere István népszerû sci-fi író. Komoly érdeklõdés mutatkozott
14

normális eseményektõl egészen az energiagyógyászatig
számos furcsaságról. Ezen keresztül kerültek kapcsolatba
Knoll Gyulával, aki a taszári
légi bázison vadászpilótaként
szolgált, magyarként õ repült
elõször hangsebesség fölött,
1959-ben pedig ufókat üldözött a magyar légtérben. Jelentését azonban titkosították, ám 86 évesen úgy gondolta: megírja akkori élményeit.
A fölöttünk elrepülõ objektumról azt mondja Kriston
Endre, hogy egy-egy ember
négy másodpercig láthatta,
ebbõl ki lehet számolni a sebességét. Észlelte a MadridBudapest repülõjárat pilótája
is, aki 10 kilométer magasságban repült, és tõle 500 kilométer távolságban is lehetett
az a valami. A beazonosításnál
felmerülhet a jégmeteorit is,
ami áttörheti az atmoszférát,
majd visszarepül a világûrbe.
A másik lehetõség, hogy az a
valami szétégett a levegõben,
és azért nem találják egyetlen
darabját sem.
A nyilvántartásban egyébként, bármennyire hihetetlen
is, de 1022-tõl vannak adatok
ufó-esetekrõl. Különösen híres az 1947-es amerikai jelenség, ahol öt gömbbõl álló fényes tárgyat üldözött a légierõ, amelynek formája és
alakzata tipikus ufó volt, és a
CIA is vizsgálta. 1991-ben
Ózd fölött észleltek egy nagy
fénycsóvát, majd szétégett a
nagyfeszültségû hálózat egy
szakasza, ami máig megmagyarázhatatlan. Ugyanabban
az évben, január 18-án Kecskemét légterében láttak a vadászpilóták beazonosítatlan
tárgyat. Ebben az évben is érkezett már a szerkesztõségükbe több olyan felvétel, amit
ufóként azonosítottak, vagyis
úgy tûnik: az idegenek figyelnek bennünket, akárcsak a
Nagy Testvér.
Kovács I.
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III. évf. 3. szám

KERESZTREJTVÉNY

Elrajtolt a tavaszi szezon
A televízió a világ labdarúgását szinte a szobánkba hozza,
ám ha kisüt a nap, és pattogni kezd a labda, megdobban
a fociszív: irány a pálya, a lelátó! Mert bizony úgy vagyunk mi, szurkolók, a péteri
focival, mint a Tanú címû
filmben a magyar naranccsal,
hogy kicsit más, de legalább a
miénk.
Szombat délután a megyei elsõ osztályú bajnokságban vitézkedõ SVSE elsõ tavaszi
mérkõzésén szétnéztem egy
kicsit a csapat háza táján, arra
kérve Márkus Lajost, hogy
avassa be a klub életébe olvasóinkat is.
- Szakosztályunk egy felnõtt
és öt korosztályos utánpótlás
csapatot mûködtet. A szakmai munkát az elsõ csapatnál
Hauberger Pál, a fiataloknál
Soltész Imre személyében
képzett, tapasztalt edzõk irányítják. Az egyesület mûködésének anyagi feltételeit
szinte teljes egészében a város önkormányzata biztosítja
- reményeink szerint a jövõben is legalább ezen a szinten -, ami lehetõvé teszi,
hogy az eredményes munkához a szakmai és létesítményi
háttér megfelelõ legyen. A
gyengére sikerült õsz után
nyolc új játékos érkezett, és
heten távoztak a keretbõl. Ez
erõsítést jelent, de egyben
meg is nehezíti a munkát,
ugyanis a csapatépítést tavasszal úgy kell végrehajtani,
hogy közben minél több
pontot gyûjtsünk. Célunk

Vízszintes:
1. Borsod vármegye szülötte, az elsõ felelõs magyar
kormány belügyminisztere, majd 1849. május 2. és
augusztus 11. között miniszterelnök. 8. Márvány mintás. 9. Ütlegel. 11. Nyomorult, szerencsétlen. 12. Menynyiségi korlát. 14. Ötórai ital. 15. A portugál aranylabdás
futballista (Figo) keresztneve. 17. Esel! 18. Az éjt megelõzõ napszak. 19. Világhírû olasz származású amerikai tenor
(Mario). 21. Eseményt végigszenvedõ.
Függõleges:
2. Zenei nyitány! 3. Aba- Novák Vilmos festményének címe. 4. Kossuth-díjas bariton (György). 5. Megtörtént dolog. 6. Szürke bundájú mókus. 7. Belülre helyez. 10.
Ennek a pártnak volt képviselõje a fenti politikus. 13.
Latin jog. 16. Szláv földrajzi nevekben: kis. 19. Nyit a sakkozó. 20. Nemzetõr, rövidítve. 22. Rövid morzejel.
Készítette: Kiss Barnabás
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. és a függõleges 10. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság
szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010. április 15-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@citromail.hu.
Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: álarcosbál. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán
16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! A március 18-án megtartott sorsoláson
Laufer Ferencnének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

idén csak a bennmaradás lehet, ennek elérése érdekében stabilizálni kell a védelmet, a támadó játékunkat pedig gólerõsebbé kell tennünk.
A klub életében jelentõs változás, hogy együttmûködési
megállapodást köt velünk a
Kazincbarcikán alakuló labdarúgó akadémia, ezzel késõbb kinyílnak a lehetõségek
a tehetséges utánpótlás korú
játékosaink fejlõdése elõtt, s
remélhetõleg a felnõtt csapat
is profitálhat majd belõle mondta el a röviden a szakosztályvezetõ.
Személyes
tapasztalatom,
hogy amikor a játékosok
"meghalnak" a pályán, a szurkolók a vereséget is meg tudják bocsátani, de lélektelen
játék mellett még a gyõzelem
is keserédessé válik. A magam részérõl ezért kívánok a
lelkes helyi közösségnek egy
hajtós kis csapatot, amelyik
mindent megtesz a pályán a
gyõzelem érdekében, s biztos
vagyok benne, ez elõbbutóbb eredményekben is jelentkezik, sok örömet szerezve mindnyájunknak.
Az elsõ lépést ezen az úton
Sátoraljaújhely csapatának
2:1 (1:1) arányú legyõzésével
és a második félidõben nyújtott teljesítménnyel már meg
is tették a fiúk, amihez mi is
gratulálunk, bízva a hasonlóan sikeres folytatásban!
Kiss Barnabás
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