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Mérföldes léptekkel négy év alatt
kaszok hossza. 2009. május
25-én
írták
alá
a
"Sajószentpéter
történelmi
belvárosához vezetõ út felújítása" elnevezésû pályázat támogatási szerzõdését, a 90,5
millió forintos összköltségbõl
mintegy 13,5 millió forint az

Tigrisugrásra készül Sajószentpéter. Négy év alatt a hatvanas-hetvenes évek nagyfalujából a huszonegyedik század
kisvárosa lesz. Az álom valósággá vált, hiszen közel 3 milliárd forintot költenek fejlesztésre. A látványtervekben gyönyörködve magunk elé képzelhetjük az európaivá váló
Sajószentpétert, amely újjávarázsolt épületeivel, utcáival, s
korszerû intézményeivel a Sajó-völgy gyöngyszeme lesz.

Útfelújítások
a belvárosban
Sajószentpéter történelmi
belvárosához vezetõ út felújítási tervét március 22-én, sajtótájékoztató keretében ismertették, dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere pedig aláírta a
kivitelezõ céggel a megállapodási szerzõdést. A tervek szerint május 30-án már befejezõdnek az útfelújítások, melyek során három belvárosi utcát (Petõfi, Árpád, Lévay) teljesen újraaszfaltoznak, természetesen a megfelelõ csapadékvízelvezetéssel, a kapubejárókra
és a járdákra is ügyelve.
- Komoly fejlesztés elõtt állunk, hiszen elindul a
„Sajószentpéter történelmi
belvárosához vezetõ út felújítása” címû projekt. Ötvenhét
millió forintos ajánlatával az
FK-Raszter Építõ Zrt. nyerte
meg a közbeszerzési eljárást,
és bízunk benne, hogy tudják
teljesíteni a vállalt határidõt,
egyébként 2011 márciusáig befejezõdik a történelmi belváros

Tudásközpont
a város szívében
A terveket meglátva azt hihetnénk, hogy a felújítást követõen
rá sem lehet majd ismerni a
Kossuth Lajos Iskolára, olyan átalakítások várnak az intézményre. A helyzet azonban az, hogy
miközben a huszonegyedik század tudásközpontját valósítják
meg a város szívében, aközben
a tervezõk nagy figyelmet fordítottak az öreg szárny régies jellegû, hangulatos homlokzatának a megõrzésére is.
Impozáns lesz a Kossuth,
s nem csak ránézni lesz majd
kellemes, hanem bent, a termekben, a különbözõ helyisé-

Dr. Faragó Péter, polgármester és Farkas László,
az FK-Raszter ZRt. vezérigazgatója kézjegyükkel látták el
a kivitelezési szerzõdést
megújítása is. Ezzel megváltozik a történelmi városközpont
arculata, élhetõ, szerethetõ és
modern, XXI. századi várossá
válhat Sajószentpéter - mondta
dr. Faragó Péter, polgármester.
A kivitelezés szakmai paramétereirõl Ujvári Andor fõépítész
prezentáció keretében számolt
be. Mint mondta: „A város közel 40 kilométer belterületi úthálózattal rendelkezik, amibõl
mindössze 1,4 kilométer a kiépítetlen (zúzottköves) útsza-

önkormányzati önrész, a többi, közel 77 millió forint pedig
támogatás által valósul meg.
Mivel a pályázatban szereplõ
utak felújítására szánt összegek a fenntartónál csak részben állnak rendelkezésre, így
azok kiegészítésére az ÉMOP3.1.2. pályázati konstrukció
keretében nyílt lehetõség, az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv részeként” - mondta a fõépítész. Újraaszfaltozzák a 860
méter hosszúságú Petõfi utcát,

gekben tanulni és dolgozni is
felemelõ érzés lehet. Az Északmagyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében megvalósuló fejlesztéshez az önkormányzat pontosan 179 millió
73 ezer forintot tesz hozzá,
míg a központi támogatás egy
forint híján eléri a 230 millió
forintot.

A megnyert pályázat révén
az építõk szinte kicserélik az
egész iskolát. Minden építési,
átalakítási és felújítási részlet
ismertetésére nem vállalkozunk, a hely is kevés lenne rá,
ezért a legutóbbi sajtótájékoztatón elhangzott néhány fontosabb fejlesztési elképzelést
emeljük ki. A pályázati konst-

Az iskola régi épületszárnya szervesen illeszkedik az újhoz
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valamint a Lévay és az Árpád
utcákat. Mindhárom esetben
útburkolat-megerõsítést és szélesítést is végeznek, mûanyaghálós erõsítéssel, majd
kötõanyag nélküli, folytonos
szemeloszlású zúzottkõ alapréteg és homokos-kavics védõréteg kerül az útra. A vonalvezetést a meglévõ állapot kötöttségei határozták meg, a
burkolat oldalesése mindhárom utcában eltérõ, ennek
megfelelõen kerül sor az útburkolat, a kapubejárók és a
járda kialakítására. Az Árpád és
Lévay utcák esetében a csapadékvíz elvezetése is megvalósul, kiemelt szegéllyel és csapadékcsatorna-hálózat kiépítésével.
A projekt hozzájárul az
ÉMOP -3.1.2.pályázati konstrukcióban megjelölt, funkcióbõvítõ és település-rehabilitációs célokhoz: a felújított utak
bekapcsolódnak a történelmi
városközpont rehabilitációjának részeként kialakításra kerülõ útszakaszba, ezért a közösségi funkció erõsödése, valamint az intenzív áthaladó forgalom indokolja a mintegy
1491 méter hosszúságú útszakasz felújítását. A fejlesztés járulékos elõnyeként jelentkezik, hogy Dusnok, valamint a
Fecske-szög elérhetõsége is
nagymértékben javul.
Búzafalvi Tamás
rukció egyik lényeges eleme
volt, hogy az iskola akadálymentesítése megtörténjen, tehát minden pontja megközelíthetõ legyen a mozgáskorlátozottak számára is. Ennek érdekében a központi épületet fedett átjáró köti majd össze a
múlt század '30-as éveiben
épült régi épületszárnnyal. A
tornatermi szárnyra egy szintet
építenek, ahol az intézmény
vezetõinek szobái, a tanári szoba és egy tágas könyvtár kap
majd helyet. Újdonságok is bõvítik a Kossuth oktatási, nevelési lehetõségeit. Kialakítják
például a logopédiai foglalkoztatót, az informatikai, valamint
az idegen nyelvi labort. A fejlesztés után az intézmény az
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infokommunikációs technológiai eszközök befogadására is
képes lesz, tehát a mai kornak
megfelelõ informatikai és
kommunikációs technikát vehetik birtokukba a gyerekek, s
kaphatják meg azokat az ismereteket, amelyek nélkül manapság kevesebb esélyük lenne az elhelyezkedéshez és a továbbtanuláshoz. Mondani sem

kell, hogy ez mekkora lépéselõnyt jelent számukra az iskola elvégzése után.
Az elképzelések szerint bõvül az étterem befogadóképessége, a konyhát pedig az európai szabványoknak megfelelõ
felszereléssel látják el. Az úgynevezett kiszolgáló részleg is
korszerûsödik, mert új kazánt
és gépészeti egységet építenek

be, de karbantartó mûhely és
személyzeti öltözõblokk is készül.
Manapság rendkívül fontos
jelentõsége van az energiatakarékosságnak, ezért valamennyi szárny új homlokzati
hõszigetelést és korszerû nyílászárókat kap. Összességében
2662 négyzetméter felújítását
teszi lehetõvé a megnyert pá-

Ünnepélyes
alapkõletétel

polgármesteri hivatal jelenlegi
épületében városunk polgármestere, dr. Faragó Péter köszöntette, majd átadta a szót
Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek,
aki elöljáróban elmondta,
hogy nagyon szívesen tett eleget a meghívásnak, mivel õ
maga is sajószentpéteri születésû. Majd ismertette, hogy az

Az újságírókat és a meghívottakat 2010. április 2-án a

Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében - városrehbil-

itációs célokra - 2013-ig országosan 270 milliárd forint áll
rendelkezésre, s most ebbõl az
összegbõl részesült Sajószentpéter is, hogy városfejlesztési
programját megvalósíthassa.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 633,5 millió forintos
támogatással járult hozzá,
hogy megújulhasson a Kálvin
tér és környéke. A projektet
Újvári Andor, városi fõépítész
mutatta be a résztvevõknek.
Elmondta, hogy a pályázat a
történelmi városközpont hat
épületét érinti, melynek keretében megújul a polgármesteri hivatal, a református templom, a Lévay-ház, valamint a
tájház is. A volt Kossuth mozi
épületébõl Rendezvények háza lesz, az egykori Bútorbolt
pedig (többek között) az Okmányirodának is helyt ad
majd. A városháza elõtti tér
alapjaiban megújul a parkosításnak és a díszburkolatnak
köszönhetõen. Talán a legnagyobb változás a Nyögõ-patakon átívelõ új közúti híd lesz,
amely a Lévay utca és a Kálvin
tér között teremt majd összeköttetést.

XXI. századi
orvosi ellátás
Sajószentpéteren

problémával, hogy a város
egyik részére kell menniük, ha
a háziorvosukat szeretnék fel-

keresni, ugyanakkor, ha beteg
gyermekükrõl van szó, már a
város egy másik pontján talál-

Nemrégiben tájékoztattuk
Olvasóinkat a sikeres városrehabilitációs pályázatról, amely
most a megvalósítás szakaszába érkezett, és a projekttervezést követõen elkezdõdnek a
kivitelezési munkálatok.

A sajtótájékoztatón Varga István, nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter is beszédet mondott

Településünkön sorra útjukra indulnak azok az uniós projektek, melyek segítségével garantáltan megváltozik a városkép, ezzel együtt egy másik minõségi szintre kerül a különbözõ ellátások színvonala. Április 14-én leginkább az egészségügyi ellátások jövõbeli színvonaláról esett szó azon a sajtótájékoztatón, melyen természetesen a Szentpéteri Krónika
is jelen volt.
A sajószentpéteriek nap
mint nap szembesülnek azzal a

Így fest majd a megújuló GYÓMI épülete a Kossuth út felõl szemlélve
3

lyázat, amely emellett 959
négyzetméter alapterületû bõvítésre is lehetõséget nyújt. A
munkálatokat az FK-RASZTER
Építõ Zrt. végzi, amelynek a jóváhagyott tervek és az aláírt
szerzõdés szerint még ebben
az évben el kell készülnie a beruházással.
Fónagy I.

Az ünnepélyes alapkõletétel pillanatai
A résztvevõk a sajtótájékoztatót követõen átvonultak a
Kálvin tér Nyögõ-patak elõtti
részére, ahol elõször a Kossuth
Lajos Iskola mûsorát hallgatták
meg. A projektnyitó csúcspontjaként Varga István gazdasági miniszter, dr. Faragó Péter
polgármester, Farkas László, a
kivitelezést végzõ FK-Raszter
Építõ Zrt. vezérigazgatója, valamint Ujvári Andor fõépítész
letették a beruházás alapkövét.
Románné
ható épület az úti cél. A
„Sajószentpéteren mûködõ háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védõnõi
szolgálat és a központi orvosi
ügyelet infrastruktúrájának
építészeti fejlesztése” (ÉMOP4.1.1/A-2008-0092) címû pályázat ezen változtat, méghozzá alapjaiban. A jelenleg két
különbözõ telephelyen mûködõ egészségügyi alapellátás
összevonásra kerül egy közös
telephelyen, ezáltal 5 felnõtt
háziorvosi, 3 gyermekorvosi, 3
fogorvosi praxis, a 7 fõs védõnõi szolgálat és a mintegy 20
ezer lakost (beleértve a Pitypalatty-völgyet is) ellátó orvosi
ügyelet egy központi épület-
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ben kerül kialakításra. Az egy
épületbe történõ integrációval
minden egészségügyi szolgáltatás egy helyen, akadálymentesen válik elérhetõvé. A
Gyógyító-Megelõzõ
Intézményben (GYÓMI) korábban
is megtalálható funkciók tovább bõvülnek: fül-orr-gégészeti és urológiai szakrendelés,
reumatológiai és fizikoterápiás
blokk, csecsemõ és terhesgondozó, gyermekrendelõk, az orvosi ügyelet helyiségcsoportjai, valamint különbözõ kiegészítõ helyiségek (iroda, tárgyaló, tárolók, WC-k, szerver szoba) garantálják a betegek magas színvonalú ellátását.
A projekt megvalósítása során megtörténik a nyílászárók
felújítása, cseréje, melyek ezt
követõen megfelelnek majd az
energiatakarékossági követel-

Dr. Faragó Péter és Kovács Ferenc kézfogással pecsételték
meg a kivitelezésre vonatkozó szerzõdést

ményeknek. Korszerûsítik az
elavult épületgépészeti rendszereket és a villamos hálózatot, új burkolatokat és festést
kapnak a belsõ helyiségek, miközben a külsõ homlokzat is
megújul, természetesen az
energiatakarékossági szempontok maximális figyelembevételével. Megvalósul az épület
teljes akadálymentesítése (WC,
lift), sõt, akadálymentes parkolók kialakítására is sor kerül a
felújított épület mellett. A sajtótájékoztatón
elhangzott,
hogy amennyiben minden a
tervek szerint halad, késõ õszszel mind az orvosok, mind a
betegek birtokba vehetik a modernkor igényeit minden tekintetben kielégítõ komplexumot.
Sulyok

A költészet napjára
Lassan fakuló, mégis élénk a
kép: tavasz, napsütés, ragyogó
szemû, kipirult arcú lányok, vidám, reménykedõen izgatott
fiúcskák, hideg víz, kölni és piros tojás. Húsvét: új ruhába
bújt természet, ünneplõbe öltözött ifjúság, ünneplõbe öltöztetett lelkek. No, és a locsoló versikék, elsõ találkozásunk
a rímekkel!
A hétköznapokat a költészet
varázsolja ünneppé, minden
ünnepnek megvan a saját költészete. Ünnep maga a vers, s a
vers az ember önmaga: születésünk, eszméléseink, szerelmeink, küzdelmeink, örömeink, bánataink, kudarcaink, haragjaink, megnyugvásunk és

végül elmúlásunk.
A vers népünk himnusza,
bölcsõnk ringatója, múltunk
krónikása, forradalmaink lángnyelve, csatáink indulója, gyõzelmeink dicsõítõje, bukásaink
siratója, anyáink nyelvének
tiszta levegõje, apáink dalának
vérvörös bora, reményeink éltetõje, jövõnk ígérete, történelmünk hírvivõje.
Ünnepeljük hát a verseket,
hisz a költészetnek van ünnepe: 1964 óta költõ- óriásunk,
József Attila születésnapja (április 11.) hazánkban egyben a
költészet napja is!
Ünnepeljük, bár most egy kicsit ellopták tõlünk ezt az ünnepet, a szavalatok helyét át-

vették a szavazatok, így erre a Lédák, Margotok), a vers (Annapra is rátelepedett - mint nával együtt) Örök!
egész életünkre - a hétköznapi
Tanítsd hát jól, s szívével is
politika!
olvasni gyermeked, nyiss kaÜnnepeljük még akkor is, ha put neki a vershez, fedezze
lent a földön is egyre többek- benne fel a szépet, hogy általa
nek csak „térkép e táj”, s mind õ is gyarapodjon, s vele hazánk
kevesebben tudják, ki volt itt is több legyen! S hinnünk kell,
Vörösmarty Mihály!
hogy meghalljuk még a hanÜnnepeljünk, mert a vers got, felfogjuk még a szót, megerõt ad, higgyünk a versben, értjük, mit József Attila (nem
bízzunk a szó erejében, ne az középiskolás fokon) tanít neerõ szavában!
künk Thomas Mann üdvözlése
Ünnepeljünk, mert fújhat- címû versével:
nak bár új sze„Te jól tudod, a költõ sose lódit:
lek, jöhetnek új
az igazat mondd, ne csak a valódit,
eszmék (terema fényt, amelytõl világlik agyunk,
tõk, tiszták, orhisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
dasok), szerethetnek új szerelmek (Laurák,
Kiss Barnabás

4

Saj szentpØter_2010_04.qxd

4/20/2010

11:46 AM

Page 5

Aktuális, humor

III. évf. 4. szám

Változások az alkalmi munkavállalásban
lamkasszából. Az illegálisan
foglalkoztatottak sem járnak
jól, hiszen a munkával eltöltött
idõszak így nem kerül be a
nyugdíjalapjukba. Egyedüli
nyertes tehát a vállalkozó, aki
könnyen talál manapság mini-

Megszûnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv és a
közteherjegy, ezért 2010. április 1-jétõl egyszerûsített
munkaszerzõdést kell kötnie a foglalkoztatónak a munkavállalóval. Ezen kívül a munkába állás elõtt elektronikusan is jelentenie kell a munkába állást az APEHnek.
Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény elfogadását követõen fellángoltak a viták, mivel sokak szerint az új
rendelkezések nem tarthatók
be minden területen. Mezõgazdasági idénymunka esetén
például reggelente akár több
tucat embert kell ily módon regisztrálni, ami már önmagában
is nonszensz, de mi van akkor,
ha a dokumentálás után elered
az esõ, és vége a napi munkának. Egyébként is a gyümölcsös vagy a szántóföld mellõl
ennek a végrehajtása nem tûnik egyszerûnek, ezért némi
engedményt kaptak a mezõgazdasági vállalkozók: a háztartási és növénytermesztési
idénymunkát nekik telefonon
is be lehet jelenteni a Kormányzati Ügyféltájékoztató
Központhoz.
A törvényalkotó célja egyér-

Szinte mindig hosszú sorok kígyóznak a munkaügyi
központokban
telmûnek tûnik, mivel Magyarországon évente százmilliárdok tûnnek el a „fekete és
szürke gazdaságban”, amely
összeg nagyon hiányzik az ál-

málbérért is dolgozót, miközben az utánuk fizetendõ járulékokat „lenyeli”.
A bejelentési kötelezettség
újabb állomása az ötödik mun-

kanap, mert aki azt egy munkahelyen eléri, akkor formanyomtatványt kell kitöltenie a
foglalkoztatásról. Ha a munkaszerzõdést nem kell írásba foglalni, akkor is kell kitölteni egy
jelenléti ívet, amit a munkavállaló minden munkakezdéskor
és befejezéskor aláír. Ennek
egyik példánya a dolgozóé, a
másikat viszont a munkáltatónak öt éven át meg kell õriznie.
Alkalmi munkavégzési munkaviszony egyazon munkáltatónál egy hónapban 15 naptári
napig, egy évben pedig maximum 90 naptári napig tartható
fenn. A munkavállaló viszont
több munkáltatónál akár egész
évben is végezhet alkalmi munkát. A munkabér összege kizárólag a felek megállapodásától
függ, a kedvezményes közteher
pedig a nettó munkabér 30
százaléka. Fontos tudni: ez a
munkáltató által befizetett öszszeg nem egyenlõ a nyugdíjjárulékkal és az egészségbiztosítási járadékkal, ezért azt a dolgozónak külön kell befizetnie.
Kovács I.

Mezõ István rajza
Gyors!
Olcsó!
Hatékony!
Hirdessen a Sajó TV
képújságjában!
Telefon:
06-20-667-5711
e-mail:
sajotv@parisat.hu
5
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A háttérbõl is lehet igazgatni
Portré: Nagy Levente
kája mellett népmûvelési vezetõként dolgozott a településen. Azt mondja: ösztöndíjjal
segítették, befogadták, és
ezért úgy érezte, hogy adósa
ennek a közösségnek. A kulturális területen hozzá tartozott
a Bányász és az Üveggyári Mûvelõdési Ház, amelyekbe programokat szervezett. Ezt a fel-

Elsõ munkahelye Sajószentpéter 2. Számú Általános
Iskolája volt (ma Lévay József Tagiskola) - és az utolsó
is. Közben a tanulók összetétele gyökeresen megváltozott, hiszen jó néhány éve jelentõs százalékban hátrányos helyzetû tanulók koptatják az iskolapadokat.
Nagy Levente igazgató éppen ezért - 2004-es nyugdíjba
vonulásáig - tudott örülni a gyerekek részsikereinek is.
Háborús félárva gyerekként
nõtt fel, hiszen édesapja a második világháborúban honvéd
fõhadnagyként életét vesztette. Másfél éves korától az általános iskola nyolc osztályának
elvégzéséig Egerlövõn élt a
nagyszüleivel, majd az ózdi József Attila Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A kohászváros középiskolai kollégiumában sok barátot szerzett,
szívesen emlékszik vissza arra
az idõszakra. Jó tanuló volt, és
ennek tudatában jelentkezett
az Egri Tanárképzõ Fõiskolára
- sikerrel. Ez az iskolatípus akkoriban négy éves volt, és abban az idõszakban változások
történtek a tanulmányi rendszerben. A korábbi két szak
helyett hármat kellett elsajátítani, így Nagy Levente a matematika és kémia mellett mûszaki ismeretekbõl is diplomát
szerzett. A frissen szerzett okmánnyal 1965-ben Sajószentpéteren talált magának munkahelyet, a 2. Számú Általános
Iskolában éppen volt egy betöltetlen álláshely. A történethez hozzátartozik, hogy a fõiskolai tanulmányok utolsó két
évét Sajószentpéter nagyközség tanácsának ösztöndíjával
végezte. Fiatal tanárként úgy
érezte, nincs nagy korkülönbség közte és tanítványai között, ezért gyakran beállt közéjük futballozni. Pedagógusként tudta: a sport kiválóan alkalmas a kapcsolatok alakítására, a gyerekek csapattá formálására. A tantestület tagjai is
hasonlóan gondolkoztak, és
ez a mentalitás akkoriban még
kamatozott.
Igazgató-helyettesi munkakörrel 1972-ben bízták meg,
és ugyanabban az évben építkezésbe fogott Sajószentpé-

teren, a Kossuth úton, ahol
most is laknak. Máig emlegeti
azt a napot, amikor egy idõsebb kollégája rábeszélte: vegyen fel pedagógus hitelt,
mert elõbb-utóbb azt úgyis
visszafizeti, és lesz egy házuk.
Addig szolgálati lakásban élt
feleségével, aki szintén pedagógus volt, és fõiskolai éveik
alatt ismerkedtek meg, majd
1967-ben házasságot kötöttek.
Két gyermekük született, Judit
a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen végzett, de jelenleg vállalkozóként keresi a kenyerét. Gábor a Miskolci Mûszaki Egyetem villamosmérnöki szakán szerzett diplomát, õ
a Ford Közép-és Kelet-Európai
Kft. flotta területi értékesítési
vezetõje.
A 2-es iskola köztudottan
soha nem számított elitképzõnek, az évek során mégis volt
néhány tanuló, aki eljutott a
megyei vagy országos tanulmányi versenyekre. Ezeket az
eredményeket fõleg a '80-as
évek közepéig tudták prezentálni. Igazgatói kinevezését
1993-ban vette át, és nyugdíjazásáig irányította az oktatási
intézményt. Vevõ volt mindenféle új kezdeményezésre,
ezért örömmel fogadta Jóna
István ötletét, aki az Avas
Néptáncegyüttes vezetõje volt,
hogy iskolájukban is indítsák
el a néptánc oktatást. Sikerült
lelkes fiatalokat beszervezni a
tánccsoportba, akikkel aztán
számos bemutatón és versenyen megfordultak. Volt olyan
tanulójuk, aki késõbb az Állami Balettintézet néptánc szakát végezte el.
Sajószentpéterre érkezését
követõen Nagy Levente hamar
bekapcsolódott a közéleti
munkába, mindennapi mun-

Nagy Levente 1993-tól
igazgatta a 2-es,
ma Lévay Tagiskolát
adatot mintegy nyolc éven át
végezte, majd közösségi emberként elvállalta a Hazafias
Népfront városi titkári posztját. Tanácstagnak 1980-ban választották meg, így a következõ öt évben Sajószentpéter
gazdasági és politikai életében
is szerepet vállalt. A nyugdíjazása elõtt éppen ezért úgy
gondolta, hogy addigi életmódját valamilyen szinten tovább folytatja, ezért önkormányzati delegáltként bekerült a választási bizottság helyi
elnökségébe. Éppen ebben az
idõszakban, a 2010-es áprilisi
országgyûlési választásokkal
csúcsosodott ki ez a tevékenysége. Közben dolgozik a Sajó
Televízió Nonprofit Kft. felügyelõ bizottságában is.
Emellett további tartalommal vannak megtöltve a nyugdíjas napok, hiszen feleségével otthon kertészkednek, mûvelnek egy kis szõlõterületet,
nyaranta pedig egy-két hétre
elutaznak az ország távolabbi
6

vidékeire. Nem szeretik a kötöttséget, ezért vagy kettesben, vagy egy baráti családdal
kiegészülve kelnek útra. Jártak
már Erdélyben és a Felvidéken
is, de a nyugdíjas igazgató úgy
érzi, hogy 67 éves korban, túl
egy szerencsésen végzõdött
szívinfarktuson, már nem szabad nagyon megterhelni a
szervezetet.
A városi és az iskolai rendezvényekre postázzák számukra
a meghívókat, és többnyire élnek is a lehetõséggel. Nagy Levente a megjelenést valahol
kötelességének is érzi, hiszen
2004. október 23-án a város
vezetõi Pro Urbe kitüntetésben részesítették, ami számára
a legnagyobb elismerést jelenti. Pedig 1982-ben megkapta a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Kiváló Munkáért adományozott kitüntetését, 2004-ben pedig a "Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány felterjesztésére Az év pedagógusa díszoklevelet, és
amit életútja elismeréseként
saját városában kap az ember,
azt nem lehet felülmúlni. Utólag bevallja: soha nem az elismerésért vállalt munkát, sõt,
inkább meghúzódott a háttérben. Inkább kollégáit igyekezett felterjeszteni a kitüntetésekre, amiben utólag is úgy érzi, ért el sikereket.
Örömmel tölti el, hogy az elmúlt néhány évben az elõzõ
idõszakokhoz képest sokat
szépült, alakult a város. Úgy
látja, most van gazdája
Sajószentpéternek. Nem adta
fel viszont azt az álmát, hogy
egyszer, talán nem is sokára,
megépül az elkerülõ út, és akkor lecsökken a 26-os út melletti zaj és porszennyezés. Másik álma - ezt feleségével közösen álmodják - az unokákra
vonatkozik, mert még egyik
gyermeküknél sincs utód. Bíznak benne, hogy kívánságuk
hamarosan teljesülni fog.
Kovács István
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Közélet

III. évf. 4. szám

Civil szervezetek támogatásáról döntöttek
- A támogatásokat tartalmazó táblázatot szemlélve
valóban három jelentõs kiugrást figyelhetünk meg,
éppen az Ön által említett
szervezeteknél. A rendõrség
és a polgárõrség támogatását szerintem senki sem kérdõjelezi meg. A városi sportegyesület azonban a támogatási összeg 46%-át tudhatja magáénak. Nyilván ez
sem véletlen.
- Kezdjük a rendõrséggel! Kifejezetten üzemanyag-vásárlásra adtuk a támogatást. Úgy
gondoltuk, elemi érdekünk,
hogy a rend õrei minél többet
tudjanak járõrözni a város utcáin. Hasonló megfontolásból
adtunk jelentõsebb összegû támogatást a polgárõrségnek is.
Nagy szükség van rájuk, hiszen
számokkal igazolható, hogy
hatékonyan segítik, bizonyos
esetekben kiegészítik a rendõrség munkáját. A városi sportegyesület tekintetében egészen más okok vezérelték a bi-

Városunk képviselõ-testülete még 2009-ben egy háromtagú döntõbizottságot (Balla Albert, Leskó Imre,
Rémiás András) hozott létre azzal a céllal, hogy a grémium által meghatározott, a civil és egyéb szervezetek támogatását biztosító keretösszeg felosztásáról határozzon. A minap megszületett az idei évre vonatkozó döntés, melynek hátterérõl a bizottság elnökével, Balla Alberttal beszélgettem.
- Azt gondolom, nem lehettek könnyû helyzetben,
hiszen a 2010-es évre vonatkozó támogatási keretöszszeg éppen a fele volt a tavalyinak. Miként sikerült mégis igazságosan dönteni?
- Sajnos ebben az évben a
képviselõ-testületnek jóval nagyobb mûködési hiánnyal kellett szembesülnie, mint a korábbi esztendõkben, így egy percig
sem volt kétséges, hogy a város
mûködõképességének megõrzése érdekében a civil szervezetek támogatási keretösszegén is
karcsúsítanunk kell. Kereken 10
MFt sorsáról kellett döntenünk,
ekkora keretösszeget határozott
meg ugyanis a képviselõ-testü-

let a civil és egyéb szervezetek
támogatására. Miután az igények nem csökkentek, a rendelkezésre álló pénzügyi forrás viszont a felére apadt, nyilván
nem tudtunk olyan döntést
hozni, amely minden egyes támogatást igénylõ szervezet számára megfelelõ lett volna. Inkább úgy fogalmazok, hogy
megpróbáltunk olyan prioritásokat meghatározni, melyeket a
település szempontjából fontosnak ítéltünk. Ilyen prioritás
volt például a Sajószentpéteri
Rendõrõrs, a Vagyonvédelmi és
Bûnmegelõzési Egyesület (polgárõrség), illetve a Sajószentpéter Városi Sportegyesület támogatása.

7

zottság döntését. Amint az
köztudott, a Borsodi Bányász
megszûnése óta ez az egyesület testesíti meg azokat a sporthagyományokat, amelyekkel
városunk büszkélkedhet. Az
egyesület égisze alatt több
szakosztály mûködik, sõt, az
idén egy újabbal gazdagodik a
paletta, miután egy ökölvívó
szakosztály is elindul. Összesen közel 200 fõ azon sportolók száma, akik a városi sportegyesület színeiben versenyeznek. Sportszeretõ ember lévén
magam is úgy gondolom, nem
szabad magára hagynunk az
egyesületet, hiszen a város támogatása nélkül aligha lenne
képes „életben” maradni. Feltétlenül hangsúlyozni kell:
nem profi sportolókról van
szó (a labdarúgó csapat a megyei elsõ osztályban játszik - a
szerk.), a település életében
mégis meghatározó szerepe
van a több szakosztályt felkaroló egyesületnek.
Sulyok
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Pécsi-nap 2010-ben
Március 24-én, egy szerdai
napon, a SKÁI Pécsi Sándor
Tagiskolájának általában tömött padjaiban most kicsit
másképpen mocorogtak, beszélgettek a gyerekek, várva az
oktatás megkezdését. Ezen a
napon a tanárok nemcsak
azon buzgólkodtak, hogy a tanulók elméjét különbözõ lényeges ismeretekkel tágítsák,
felkészítve õket a jövõ kihívásaira. A táblákon a krétával felírt, máskor olyan komoly képletek, tekergõzõ számsorok,
hangzatos idézetek most szinte mosolyogva köszöntek viszsza a diákokra. Ez a nap kicsit
más volt az iskola életében,
mint a többi, kicsit izgalmasabb, kicsit szabadabb. A hétköznapokon megszokott oktatás menetébe délután belecsempészték a Pécsi-nap rendezvényeit. Errõl az alkalomról a SKÁI Pécsi Sándor Tagiskolájának intézményvezetõjével, Kamasinszkiné Szabó Edittel beszélgettem.
- A játékos vetélkedõk, a
kellemes programok mindig
megdobogtatják egy diák szívét. Ön szerint mennyire fontos az, hogy ilyen tarka programok ékelõdjenek a megszokott hétköznapok közé?

- Nagyon fontosnak tartom
ezeket a rendezvényeket. Fontos összetartó erõ! Nemcsak
játékosan mélyíti a tanulók ismereteit, hanem erõsíti az
identitástudatot, a hagyományok ápolását.
- Mikor rendezték a legelsõ Pécsi-napot?
- Természetesen az után,
hogy a régi 3. Számú Általános
Iskola 1994-ben felvette Sajószentpéter híres szülöttének, a
kiváló színmûvésznek, Pécsi
Sándornak a nevét.
- Az idei rendezvényen milyen programok vártak a jelenlevõkre?
- A tavalyihoz képest idén

bõvült a palettánk, visszatértünk a korábban megszokottakhoz. Így aztán az alábbi
„menüvel” szolgáltunk:
• Névadónk kötelez bennünket, ezért mindig megrendezzük a színháztörténeti
csapatvetélkedõt felsõs tanulók számára. Újdonság
volt az elõzõekhez képest,
hogy idén egy mû alkotta a
versengés gerincét: Szigligeti Ede Liliomfija.
• Alsós diákoknak hirdettük
meg az irodalombarát csapatvetélkedõt, ahol játékos feladatokkal mérték
össze tudásukat a kicsik.
• Nem maradhat el egyetlen

A szokásos ünnepi mûsorral indult a Pécsi-napok
rendezvénysorozata

évben sem az idegen nyelv
területén való megmérettetés, ezért rendeztünk német és angol nyelvi versenyeket is.
• Minden ember számára fontos a zene, ezért került sor a
zenetörténeti vetélkedõre, ahol felsõs csapatok versengtek a díjakért.
- A tanulók hogyan értékelték a rendezvényt?
- A kipirult arcukon láttam,
mennyire élvezik a versengést.
Alkalmam volt addig is, amíg a
zsûri értékelésre összeült, beszélgetni a részt vevõ gyerekekkel, a tagintézmények felkészítõ és kísérõ nevelõivel, õk
mind elismerõen szóltak a versenyekrõl. Szavaikból az csengett ki, hogy nagyon jól érezték magukat a rendezvényünkön, elégedettek voltak a feladatok színvonalával, a zsûri
munkájával és a vendéglátással
is. Ezúton is szeretném megköszönni minden pécsis kollégám odaadó munkáját, a szülõk támogatását, no, és nem
utolsó sorban a tanulók munkáját!
- Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a továbbiakhoz!
Bájer Máté

Mérleget vontunk
I. Sajószentpéteri Tavaszi Zsongás
Az elsõ alkalommal meghirdetett hétvégi „fesztivált”
2010. március 25-28. között,
egy hosszú hétvégén, csütörtöktõl vasárnapig rendeztük
meg. Célunk olyan hagyományteremtõ rendezvénysorozat megszervezése volt,
mely helybe hozta az értéket
és több korosztály és érdeklõdési kör számára is biztosította a minõségi mûvészeti produkciókat. Arra törekedtünk,
hogy szélesítsük Sajószentpéter mûvészetbarát közönségének táborát a kisgyermekektõl kezdve az idõsebbekig. Fel-

vállaltuk a színvonalas értékközvetítést széles mûfaji skálán, a komolyzenétõl a
könnyûzenéig, a színházi elõadástól a képzõmûvészetig. A
helyi alkotók és elõadók bevonásáról sem feledkeztünk
meg, hisz az õ kiállításukkal
kezdõdött, valamint az õ színpadi bemutatkozásukkal zárult a programsorozat. Egyszerre volt jelen tehát a kortárs hazai professzionális és a
helyi amatõr mûvészet. A mûvészet szubjektív. Valakinek
éppen tetszik egy adott mûfaj,
van akinek meg borsódzik tõle

a háta. De egy mûfajon belül is
van olyan produkció, amiért
valaki rajong, a mellette ülõnek meg egyáltalán nem tetszik. És ez így van jól. Nagyon
sablonszerû volna az életünk,
ha mindenkinek minden egyformán tetszene vagy éppen
nem. Nem lenne mirõl beszélgetni az elõadás után, vagy
másnap. Éppen ezért mi, szervezõk nem is szándékozunk
minõsíteni. Azt rábízzuk a
nagyérdemûre. Mindenesetre
az érdeklõdést a legjobban a
nézõszámok bizonyítják, így
azt megosztjuk Önökkel.
8

Péteri paletta - Amatõr alkotók kiállítása (29 kiállító)
• 60 nézõ a megnyitón.
Nyitó Gálaest - Kék Duna
Szalonzenekar
• 90 nézõ
Süsü, a sárkány - színház
ovisoknak
• 330 nézõ
Süsü, a sárkány - színház alsósoknak
• 190 nézõ
Mágnás Miska - színház felnõtteknek
• 310 nézõ
Fekete Nándor orgonahangversenye a bányai re-
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Aktuális, totó
formátus kistemplomban
• 80 nézõ
Zséda-koncert
• 200 nézõ
Kaláka együttes családi matinéja
• 60 nézõ
Miénk itt a tér! - Sajószentpéteri Ki mit tud? (24 mûsorszám 140 fellépõ)
• 200 nézõ
Összesen tehát 1520 nézõ
tekintette meg a helyszínen
programjainkat. A hozzánk eljutott visszhangok pozitívak
voltak. Nagyon örültünk az

III. évf. 4. szám
amatõr rendezvények (kiállítás, színpadi bemutatkozás)
iránti jelentõs érdeklõdésnek.
Bízunk abban, hogy erre lehet
építkezni hosszabb távon is.
Mindenesetre szervezõként
úgy érezzük: van igény az ilyen
jellegû programokra, ezért
már most elkezdtük tervezni a
jövõ évi „zsongást”. S ha 2011ben arra is legalább ennyien
lesznek kíváncsiak, akkor alighanem az ideivel is elégedett
volt a közönség. Mert az ilyen
programoknál az õ szavuk
szent!
Sajó Attila

„PÉTERI PALETTA” címmel sajószentpéteri alkotók
mûveibõl nyílt kiállítás az MSK-ban

Sajószentpéteri História - TOTÓ 1. forduló
Tisztelt
sajószentpéteriek!
2010-ben június 22-étõl 27éig kerül megrendezésre a II.
Sajószentpéteri Városnapok. A
rendezvénysorozathoz kapcsolódva többfordulós vetélkedõre invitáljuk Önöket! A
Szentpéteri Krónika áprilisi és
májusi számában közlünk egyegy TOTÓ-t, melyet városunk
díszpolgára, dr. Tóth Péter történész állított össze. A két forduló során a legtöbb pontot
elért 10 versenyzõt hívjuk meg
a 2010. június 23-ai (szerda)
helytörténeti vetélkedõre, melyen a versenyzõk értékes díjakért mérhetik össze tudásukat.
Az áprilisi helyes megfejtõk között 1 db, a városról 2009-ben
megjelent fotóalbumot, valamint 1 db 2 személyes belépõt
sorsolunk ki a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál sajószentpéteri hangversenyére
(június 11. Erkel Ferenc kamarazenekar - református nagytemplom).
1. Kitõl nyert vásárkiváltságot
Sajószentpéter Gergely- és
Miklós-napra?
1: Hunyadi Mátyás királytól, 2: Hunyadi Jánostól,
X: Nagy Lajos királytól
2. Melyik szerzetesrendnek
voltak birtokai Sajószentpéteren?

1: a bencéseknek, 2: a premontreieknek, X: a pálosoknak

1: Krakkóban, 2: Wittenbergben, X: Nagyszombatban

3. Mikor épült a zsinagóga
Sajószentpéteren?
1: 1875-ben, 2: 1900-ban,
X: 1922-ben

10. Ki írt könyvet Sajószentpéter történetérõl a XIX.
század végén?
1: Borovszky Samu, 2: Demeter István, X: Csurgay
Árpád

4. Kit látott vendégül Lévay
József Sajószentpéteren
1896 augusztusának elején?
1: Görgey Artúrt, 2: Jókai
Mórt, X: Arany Jánost

11. Kinek a tiszteletére van
szentelve a római katolikus
plébániatemplom?
1: Szent István király, 2:
Szent Péter apostol, X: Remete Szent Pál

5. Hány kilogramm súlyú a
református templom nagyobbik harangja?
1: 600 kg, 2: 275 kg, X: 450
kg.

12. Hol volt Sajószentpéteren
sörfõzõ mûhely a XV. században?
1: a Kiskassában, 2: a
Gedelyben, X: a Hátmeg
utcában

6. Melyik paleolit kultúra kõeszközeit tárták fel a Margit-kapui ásatások során?
1: szeletai, 2: gravetti, X:
neander-völgyi

13. Hol tartózkodott Lévay József 1848. március 15-én?
1: Sajószentpéteren, a szüleinél, 2: Pesten, Petõfiék
társaságában, X: Pozsonyban, az országgyûlésen

7. Hol volt a középkorban vár
Sajószentpéteren?
1: a Tömlöc-tetõn, 2: a
Korcsolyáson, X: a Despán
nevû hegyen

+ 1 Ki nyitott elõször szénbányát Sajószentpéteren?
1: Szirmay Alfréd, 2: a Magyar Állami Kõszénbánya
Rt, X: a Xifkovics-család

8. Honnét telepítettek lengyeleket Sajószentpéterre?
1:
Galíciából,
2:
Kobiórból, X: Derenkrõl
9. Hol végezte tanulmányait
Thuri Farkas Pál, a XVI. századi sajószentpéteri lelkész?

AJÁNLOTT IRODALOM

Szentpéteri üres fészek.
Lévay József naplója. Szerkesztette Porkoláb Tibor. I-II. kötet. Miskolc, 2001.
Válogatott források Sajószentpéter
történetéhez.
Sajószentpéter, 2007.
Sajószentpéter története I.
Elõzmények és középkor.
Sajószentpéter, 2009.
Szûcs Tamás-Tóth Péter: Üdvözlet
Sajó-Szent-Péterrõl.
Sajószentpéter, 2008.
Szentpéteri üres fészek. Szemelvények Lévay József naplójából. Válogatta: Horváth Barna. Miskolc, 1998.
Lévay József: Visszatekintés.
Sajtó alá rendezte: Balázs Gyõzõ. Miskolc, 1935. (Új kiadása:
Miskolc, 1988.)
Rémiás Tibor - Marozsán
Zsolt - Hazag Ádám: Nemzetiségek Sajószentpéteren (lengyelek, németek, romák).
Sajószentpéter, 2009.
http://www.sajoszentpeter.ti
rek.hu (A SajószentpéterNagytemplomi
Református
Egyházközség honlapja.)
Az ajánlott irodalom megtalálható a Lévay József Városi
Könyvtárban.
Sikeres versenyzést kívánunk!
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Mi a véleménye arról, hogy városunkban a gyermek- és közétkeztetés
ismét önkormányzati hatáskörbe került?
Vécsi Barna

kolába jár, és ott is ebédel. Õ
korábban sem volt túlzottan
válogatós, vagyis nincsenek
olyan ételek, amelyeket nem
szeret. Az utóbbi hónapokban
azonban õ is azzal dicsekedett,
hogy a korábbiakkal ellentétben süteményt vagy gyümölcsöt is kapnak az ebéd mellé.
Én négy éve végeztem a Pécsi
iskolában, ahol az ízek és a
mennyiség ellen nem volt kifogásom, de most több fogást tálalnak, mint korábban.

abból is leszûrhetem, hogy
nem farkaséhesen jár haza az iskolából. Mindenképpen szerencsés döntés volt az új cég
létrehozása, mert igazából a
gyerekek jártak jól ezzel.

Kelemenné
Pusztai Erika

Kristály étterembõl hordták az
ebédet. Januártól történtek
változások, talán néhány dolgozót is alkalmazott az önkormányzat, ahová én is szerettem
volna bekerülni. Több éve
nem találok folyamatos munkát, tavaly is csak a hûtõházban
tudtam 15 napot ledolgozni alkalmi munkavállalóként. Jó
dolog, ha a városvezetés munkahelyeket teremt a helybelieknek.

Fehér Nikolett
- Én személy szerint a polgármesterrel és a testülettel
elégedett vagyok, amit ilyen
döntésekkel tovább erõsítenek. Csak szét kell nézni a városban, és látható a különbség
a korábbi évek és a mostani
idõszak fejlõdése között. Hallottam ezekrõl a konyhai változásokról is, és úgy értesültem,
hogy azzal még munkahelyeket is teremtettek. A korábbi
kritizálások helyett úgy tudom,
januártól az iskolákban ebédelõ gyerekek elégedettek az
ebéddel, ami már önmagában
is jó hír.

Varga Renáta

Lapis Lászlóné
- A Pécsi Sándor Tagiskola
nyolcadik osztályos tanulója
vagyok, és másfél éve nem ebédelek az iskolában. Akkoriban
sok minden nem ízlett, az
ebédnek csak egy részét ettem
meg, és haza mindig éhesen
érkeztem. Ezért azt mondták a
szüleim, nincs értelme az iskolai étkezésnek, így azóta otthon eszem. Osztálytársaim és
barátnõim viszont mostanában
örömmel mennek a menzára,
mert olyanokat fõznek, amiket
korábban nem is ismertek. A
gyümölcs és édesség pedig sokak kedvence lett.

Sáfár Alexandra
- Másodikos kisfiam a Hunyadiba jár, és januártól örömmel
jár ebédelni. A menü mellé
kapnak csokit, gyümölcsöt vagy
süteményt, sõt, még ha úgy
adódik, repetázni is tud. Korábban sem panaszkodott, mivel jó
étkû gyerek, de azt mondja,
hogy most sokkal finomabbak
az ételek. Hogy sokat ehet, azt

Köves Jánosné
- Van egy másodikos kishúgom, Fanny, aki a Kossuth is-

- Négy gyermekem iskolában, egy pedig óvodában étkezik, és korábban mindig panaszkodtak, hogy nem kaptak
kiadós adagokat. Emellett elég
egyhangúnak is tûnt az iskolai
étrend. Ebben az évben viszont már alig bírják megenni
az ebédjüket, amihez sok gyümölcsöt, dobozos ivólevet
vagy valamilyen édességet is
kapnak. Most már elégedettek,
és mi, szülõk is sokat beszélgetünk arról, hogy így is lehet
csinálni a közétkeztetést.

- Nekem már nincsenek iskolás gyermekeim, de tudom,
hogy sokan éveken keresztül a
10

- Négyéves gyermekem a
Móra Ferenc Úti Tagóvodába
jár, és én is ott dolgozok. Ezért
magam is látom, hogy komoly
változás következett be az étkeztetésben, hiszen tavaly a leves és a második fogás volt a
teljes ebéd. Idén viszont minden nap kapnak egy almát, de
volt, amikor sütemény vagy
más gyümölcs volt a harmadik
fogás. Aki nem kap támogatást,
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ártól már joghurtot és péksüteményt is kapnak az étkezésnél, ezek korábban nem szerepeltek az étlapon. Napi 280 forint óvodai térítést fizetünk, és
úgy tûnik, másképpen is lehet
gazdálkodni ebbõl az összegbõl. Abszolút jó ötlet volt a változtatás, és jó, hogy sikerült kihátrálni abból a szerzõdésbõl,
amelyen keresztül külsõ cég
intézte Sajószentpéteren az iskolai és a közétkeztetést. Ezzel
úgy érzem, minden helybeli
érintett jól járt.

csés, jó döntés volt a szolgáltatóváltás.

Krisztián Ferenc
- A Bányász úti óvodába jár a
kislányunk, és nagyon pozitív
változásokról számol be. Janu-

hozzávetõleg havi hatezer forintot fizet az étkezésért, amiben a tízórai és az ebéd is benne van. Határozottan állítom,
sokkal jobb ízûek az ételek, és
a gyerekek is dicsérik. Ha marad a kondérban, akkor lehet
repetázni is. Nagyon szeren-

Kovács János
- Németországban dolgozok,
de igyekszem minél több idõt
itthon tölteni a családdal.
Ilyenkor értesülök a helyi közügyekrõl, amelyek egyike az
étkeztetésben történt változás

volt. Helyesnek tartom, ha saját önkormányzatunk a helyi
érdekeket képviselve mindent
megtesz városunk lakóiért. Ebben az esetben ez történt, és
csak üdvözölni tudom.
Kovács I.

Írj egy szép történetet, és nyerj!
Lapunk márciusi számában ígéretet tettünk arra,
hogy a Drogmentes Magyarországért Mozgalom által a
fenti címmel kiírt pályázaton
sikeresen szereplõ SKÁI-s tanulók alkotásait közkinccsé
tesszük. Ezen ígéretünket
betartva, elsõként Mikó Zsófia (Pécsi Sándor Tagiskola)
novelláját olvashatják.

Abigél története
Abigél gondterhelten gubbasztott a középiskola folyosóján. Gondolataiban újraperegtek az elmúlt napok tragikus
eseményei: Legjobb barátnõje,
Lilla lovas túrára hívta egy számukra ismeretlen terepre.
Mindkét lánynak volt lova egy
közeli lovardában, ahol szabadidejüket töltötték. Abigél, a tehetséges díjugrató mindig elõtérbe helyezte a lovas programokat, akkor azonban lemondta. Iskolai bál közeledett, s mivel szeretett volna végre egyszer jól kinézni, bejelentkezett
a fodrászhoz. A két idõpont
egybeesett, így Lilla nélküle lovagolt ki. A jeges domboldalon
megcsúsztak, és egy mély pa-

takmederbe zuhanva életüket
vesztették. Abigél teljesen kikészült, magát okolta a történtekért. Úgy gondolta, hogy ha velük van, nem történt volna baj.
Hiába mondták neki, hogy nem
az õ hibája, vigasztalhatatlan és
letört volt. Ahogy ott ült, egy
idõsebb lány lépett hozzá. Abigél nem értette, mit akar, hiszen csak látásból ismerte. Ártatlanul csevegni kezdett, és
úgy tett, mintha megértené fájdalmát. Apró tablettával kezdte
kínálgatni, és azzal kecsegtette,
hogy az majd feledteti vele a
rosszat. Abigél megijedt, érezte,
hogy veszélyben van, azonban
mégsem mondott nemet. Magában vívódott. Agya vészjóslóan tiltakozott, de elgyötört teste-lelke kívánta a megnyugvást.
Tétován, remegve nyelte le a pirulát. Már hazafelé tartott, mikor szédelegni kezdett, a járda
zselészerûvé vált. A hóban színes foltok vibráltak, és hangoskodni kezdtek gondolatai. Egyszerre hallotta Lilla vidám hangját, az arab ló nyerítését, egy
mentõ szirénázását. Kezdett a
zaj elviselhetetlenné válni,
ahogy a lány rohant a házuk felé. Otthon kezdett kicsit meg-

nyugodni, mikor Lilla hívogató
szavai a lovardába csalták. Azt
képzelte, hogy barátnõjével
van. Kábultan, kapkodva nyergelte fel lovát, hátára ült, és nevetve hajtani kezdte. A hóban
kissé bizonytalan volt a szépen
izmolt ló vágtája, de alázatosan
követte szeretett gazdája utasításait. Ám amikor a képzelgõ
Abigél a kijáratlan bozótba
akarta irányítani, a ló megtorpant. Megcsúsztak, de az állat
kiküszködte magát a bozótból,
és visszavitte a lányt az istállóhoz. Abigél másnap, sajgó porcikákkal és halvány emlékekkel
tért magához. Már nem képzelõdött. Ijedten vette észre, hogy
karmolások borítják testét.
Eszébe jutott, hogy valamilyen
kábítószert vett be, és az is rémlett neki, hogy lovagolt. Szorongva rohant az istállóba.
Amint meglátta az állat combján vöröslõ, mély, függõleges
sebet, sírva fakadt.
-Mit tettem veled!? - zokogta
lova fülébe, aki szeretettel bújt
hozzá. A lány reszketve karolta
át puha nyakát. Eszébe jutottak
a versenyek, melyeket megnyertek, a sikeres év, mely mögöttük állt. Világossá vált elõtte,
11

hogyha drogozni fog, nem lesznek gyõzelmek, és nem elég,
hogy elveszítette legjobb barátnõjét, még a lovát is veszélybe
sodorhatja. Megértette, hogy a
kábulattól nem gyógyulnak a
lelke fájdalmai, csak teste megy
tönkre. Nemcsak a szörnyûségeket feledi így el, hanem azokat a dolgokat is, melyek valaha
fontosak voltak életében.

Abigél akkor és ott megfogadta, hogy bármi lesz is, nem
lesz rabja ennek a káros szenvedélynek. A kedvence lábán éktelenkedõ vágás pedig riasztó
felkiáltójelként fogja mindig rá
emlékeztetni, hogy mire képes
a drog…
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Hunyadi-nap 2010-ben

Némethyné Koszta Rozália
elmondta, hogy minden
évben február 24-én rendezik a Hunyadi-napot
Amikor visszaemlékszem iskolás éveimre, szinte egybõl a
tömött tantermek látványa tárul a szemem elé, érzem a friss
papírba csomagolt tudás illatát, és a fülemben újra felcsendül a tanárok okító, intõ hangja. Mindezek mellett a tanuláshoz nélkülözhetetlen metódusok mellett más, kellemes emlékek is elõtörnek a régi iskoláról: barátok, szórakozás, játékos vetélkedés, nyiladozó tehetségünk meg-megvillantása.
Az ilyen és ehhez hasonló
programoknak ad helyet többek között a Hunyadi Mátyás
Tagiskolában a Hunyadi-nap
rendezvényei. Ennek a programsorozatnak az idei lefolyásáról beszélgettünk Némethyné Koszta Rozáliával, a SKÁI
Hunyadi Mátyás Tagiskola tag-

intézmény-vezetõjével.
- Legelsõ kérdésemben arra keresnék választ, hogy
mikor rendezték az elsõ hasonló jellegû programsorozatot az iskolában, és milyen céllal jött létre ez a rendezvény?
- Intézményünk 1977 szeptemberétõl mûködik. Akkor
még 4. Számú Általános Iskola
volt a neve. Késõbb - mint a
többi sajószentpéteri iskola - a
mi iskolánk is nevet változtatott. Névadónknak a leghíresebb magyar királyt, Hunyadi
Mátyást választottuk, akit azóta
is példaképnek állítunk tanulóink elé. Ettõl kezdve minden
évben február 24-én megrendeztük a Hunyadi-napot.
- Milyen mûsorok, játékok, vetélkedõk tarkították
idén ennek a napnak a menetét?
- A nap programját úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a
többi iskola tanulói vonzónak,
szórakoztatónak
találják,
ugyanakkor új ismeretekkel is
gazdagodjanak.
Az idei programkínálatunk
a következõ volt:
• Elõzetes feladatként rajzpályázatot írtunk ki. Ennek
keretében az alsó tagozatosok Mátyás király vagy Beatrix királyné koronáját készíthették el, illetve a felsõ
tagozatosok reneszánsz stí-

lusú ékszert tervezhettek.
• „Nyitnikék”
versmondó
verseny alsó tagozatosoknak tavaszváró versekkel.
• „Megcselekedtük,
amit
megkövetelt a haza” mûveltségi vetélkedõ felsõ tagozatosok számára.
• „Gyorsabban, erõsebben,
magasabbra” játékos sorés váltóverseny 8 fõs csapatokkal.
• „Festivals in Britain”,
„Feiertage in Deutschland”
angol és német nyelvi feladatok megoldása az internet segítségével.
• „Százszorszép” szavalóverseny felsõsöknek, melyen
kedvenc versüket mondhatták el.
- Természetesen ez a rendezvény elsõsorban a tanulók szórakoztatására jött létre, intellektusuk növelésével egybekötve. Hogyan értékelte az ifjúság az idei Hunyadi-napot?
- A programjainkra közel
150 tanuló jelentkezett és vett
részt. Az ünnepélyes megnyitó
után megkoszorúztuk névadónk emléktábláját. Ezt követõen Zakar Borbála, volt kolléganõnk emlékére az évek óta
megrendezett szavalóverseny
idei gyõztesei mondták el verseiket. Az elõzetes feladatként
meghirdetett rajzpályázatot
Csáky Károlyné értékelte, és

adta át a díjakat.
A különbözõ versenyek ezután indultak el. A nebulók jól
felkészültek voltak, így több területen igen szoros eredmény
alakult ki. Az eredményhirdetések után a gyerekek elégedetten és vidáman vették át okleveleiket és díjaikat.
Programjaink sikeres lebonyolítását a zsûri munkájában
részt vevõ meghívottak, az intézmény valamennyi dolgozója
és a Német Kisebbségi Önkormányzat segítette. Ezúttal is
köszönöm munkájukat és segítségüket!
- Utolsó kérdésként szeretném, ha el tetszene mondani, hogy tetszik látni: milyen szerepet játszik ez az
ünnepnek is nevezhetõ nap
az iskola életében!
- Véleményem szerint nagyon fontosak ezek a rendezvények az iskolák életében, hiszen az intézmények integrációja - 2007. július 1-je - után is
megmutathatják a tagintézmények saját hagyományaikat, a
nagy iskola (SKÁI) tanulói ezeken a programokon keresztül
is közelebb kerülhetnek egymáshoz.
- Köszönöm szépen a beszélgetést, a továbbiakban
pedig hasonló légkörû és
színvonalú napokat kívánok
az intézményük életében!
Bájer Máté

TAVASZI KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
a sajószentpéteri LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR szervezésében
Április 23. péntek - Dusnoki Közösségi Ház
15.00 Anyák napi játszóház - Meglepetés ajándék készítése

Május 18. kedd - Városi könyvtár
09.00 - 15.00 Barátkozz az állatokkal!
Kisállat kiállítás

Április 24. szombat - Városi könyvtár
13.00 Anyák napi játszóház - Meglepetés ajándék készítése

Május 20. csütörtök - Városi könyvtár
16.00 Keresztrejtvény-fejtõ verseny

Május 1. szombat - Majális park (Pipiske-domb)
11.00 Majális játszóház gyermekeknek és szülõknek

Május 21. péntek - Dusnoki Közösségi Ház
16.00 Internetpont avatása

Május 3 - 15-ig - Városi könyvtár
„Életre kelt mesék”
Habkartonból készült mesefigurák kiállítása

Május 28. péntek - Dusnoki Közösségi Ház
15.00 Gyermeknapi játszóház

Május 11. kedd - Városi könyvtár
11.00 Az új internet terem átadása
(A fejlesztés az EU által finanszírozott TIOP 1.2.3/08/1
pályázati konstrukció keretében valósul meg!)

Május 29. szombat - Városi könyvtár
13.00 Gyermeknapi játszóház

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Mindenki jó valamiben,
avagy egy szakmai nap tapasztalatai
Hejõkeresztúron jártunk
Napjaink legégetõbb problémái közé tartozik,
hogy a tanulók jelentõs része nehezen birkózik
meg az iskola által támasztott követelményekkel.
Ez sajnos nem egyedi eset, és nemcsak városunkat
érinti, hanem az egész országot. Ezt a tényt erõsítik az országos kompetenciamérés eredményei, illetve a PISA- felmérések is. A SKÁI tantestületének
abban a szerencsés helyzetben volt része, hogy
egy szakmai nap keretében ellátogathatott a
hejõkeresztúri általános iskolába, és megismerhette azt a tanítási módszert, amelynek segítségével a leszakadó társadalmi réteghez tartozó gyermekek felzárkóztatásáért küzdenek, és az utóbbi
években egyre sikeresebbek a kompetenciaméréseken.
Tantestületünk korán indult, hiszen negyed nyolcra
már
vártak
minket
a
Hejõkeresztúri Körzeti Általános Iskolában. Az óralátogatások elõtt az igazgatónõ egy rövid tájékoztatást adott az iskolában folyó sikeres módszerrõl, amelynek eredményeként
az iskola tanulói jó eredményeket érnek el az országos
kompetenciaméréseken, különösen matematikából. De hogyan is jutottak el idáig, és mi
a hejõkeresztúri csoda lényege? Az iskola egy körzeti általános iskola, ahová három településrõl járnak be a tanulók,
de sajnos a rendszerváltás óta
itt is megváltoztak a szülõk
életkörülményei, ami hatással
van a tanulók iskolai teljesítményére, viselkedésére is. Ebben a helyzetben kellett valamit lépni. A hátrányos helyzetû, leszakadó társadalmi réteghez tartozó gyerekek esélyegyenlõségének biztosítása érdekében vállalkoztak a Komplex Instrukciós Program (KIP)
megvalósítására, amelyet az
amerikai Stanford Egyetemen
több mint húsz éves kutató-fejlesztõ munka eredményeként
dolgoztak ki. A program három pillérre épül. Ezek közül
az elsõ és legfontosabb a taní-

Elõtérben a sokat
emlegetett logikai játék,
a háttérben pedig a
sajószentpéteri vendégek

tási órák újfajta megszervezése, amely magas szintû csoportmunkára épül. Ennek az a
lényege, hogy az osztályban a
csoportok nem spontán szervezõdnek, hanem tanári irányítással. A csoportban minden gyereknek meghatározott
feladata van (beszélõ, kistanár,
idõfelelõs), és egy-egy csoport
addig marad együtt, amíg a
csoportban lévõ minden gyerek minden feladatot nem látott el. Ennek az a lényege,
hogy megakadályozza a csoportmunkában azt, hogy mindig csak a legügyesebbek szerepeljenek. Ha egy gyengébb
képességû tanuló a beszélõ,
akkor neki kell a társai elé kiállnia és elmondania a csoport
által megoldott feladatot. Egyegy ilyen csoportmunkát mindig egyéni, személyre szabott
feladattal zárnak le, ami viszont a csoportfeladatra épül,
így a csoport minden tagja érdekeltté válik abban, hogy a
csoportfeladat megoldásában
is részt vegyen. Az ideális csoportok 3-5 fõvel szervezõdnek. Ezt a módszert a tanítási
órák egyötödében használják,
fõleg gyakorlásnál, illetve öszszefoglalásnál. Ennél a módszernél megváltozik a pedagógus szerepköre is. Az irányító

szerepet átadja a csoportoknak, ott is a kistanároknak.
Amíg a csoport dolgozik, a pedagógus csendes szemlélõ marad, és csak akkor segít, ha valamelyik csoport megakadt a
munkában. Talán ezért kezdetben nem minden pedagógus
vett részt a módszer bevezetésében. Voltak hitetlenkedõk,
de a sikereket és az eredményeket látva ma már az egész
tantestület használja ezt a
módszert.
A másik alappillér a logikai
és a táblajáték foglalkozások,
amelyek fõ célkitûzései az értelmi képesség fejlesztése, a
szabadidõ igényes, tartalmas
eltöltése, a rendszeres versenyzés, a társas élet erõsítése.
A tábla- és logikai játékokat
20%-ban beépítik a matematika órákba, ezenkívül heti 10
óra áll rendelkezésre a gyakorlásra. Több hejõkeresztúri diák országos versenyek gyõztese ezekben a játékokban. A
harmadik pillér pedig a Generációk Közötti Párbeszéd Program megvalósítása, amelynek
lényege, hogy közelebb hozza
az iskolát és a családokat.
Ugyanis a szülõ lehet, hogy
nem megy el a szülõi értekez13

letre, de biztosan elmegy, ha a
gyermeke szerepel, vagy ha
családi táblajáték versenyt hirdetnek. Az is elõfordul, hogy a
nagyapa megy be az iskolába,
és egy osztályfõnöki óra keretében bemutatja a kosárfonást.
Miután ennyi információt
meghallgattunk, húsz fõs csoportokban négy tanítási órát
nézhettünk meg, ahol az általuk használt csoportmunkát
szemléltették. Jómagam egy
történelem órát láttam. Ott ülve úgy éreztem, nincs benne
semmi különös, de azóta a hallottakat és a látottakat összevetve úgy gondolom, mégiscsak volt benne valami varázslatos. A gyerekek fegyelmezettek voltak, minden csoportban
mindenkinek megvolt a feladata. Nemcsak a jó tanulók
dolgoztak, s amikor a feladatokat bemutatták, a csoportok figyeltek egymásra. A tanárnõ
sokat dicsért, a csoportot és az
egyéneket egyaránt. A bemutató órák után lehetõségünk volt
megismerni néhány logikai és
táblajátékot is. A játékokat
gyerekek magyarázták el, mutatták be, és sajnos le is gyõztek minket. Érdekes volt látni,
hogy némely játék milyen egyszerû anyagokból elkészíthetõ.
A játékok, azon kívül, hogy
szórakoztatnak, fejlesztik a
gyerekek térlátását, memóriáját, logikus gondolkodását és
emlékezetét. Befejezésként
feltehettük kérdéseinket, majd
az igazgatónõ körbevezetett
minket az iskolában, így megnéztük a könyvtárat, a nyelvi
labort, a játéktermet és a csoportszobát is.
Érdekes és hasznos volt látni
egy olyan kollektíva munkáját,
amelyik felvállalta, hogy annak
a gyereknek, aki saját magában
sem bízik, bebizonyítsa, hogy
igenis ért valamihez, és hasznos dolgokat is tud tenni.
Román Péterné
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Tilos a tûzgyújtás a tilalom visszavonásáig
sára a fokozott tûzveszély elmúltával kerül majd sor. A Kazincbarcikai
Tûzoltóságon
Begov Zoltán tûzoltófõhadnagy, a tûz- és mûszaki mentési osztály vezetõje elmondta,
hogy sokan nem veszik tudomásul a tilalmat.
- Sajószentpéteren és szûkebb
régiójában idén 14 esetben kellett szárazfû tûzhöz vonulnunk,
négy tûz pedig már a tilalom bevezetése óta keletkezett. Ezek
egytõl akár tíz hektárig is terjedtek. Hogy nem volt több káresemény, az elsõsorban a sok téli
csapadéknak és az azt követõ
gyors kizöldülésnek köszönhetõ
- nyilatkozta a fõhadnagy.
Többnyire ebben az idõszakban égetik el a kiskerttulajdonosok a lemetszett fanyesedéket, amitõl lángra kap a száraz
aljnövényzet, és ha a szél is feltámad, gyorsan továbbterjed a
tûz. Ilyen esemény történt a

2010. március 29-étõl a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõje, Gráf József
miniszter tûzgyújtási tilalmat rendelt el BorsodAbaúj-Zemplén, Heves, Pest megye és Budapest
területén. Aki ezt a tûzvédelmi rendelkezést megszegi, szabálysértést követ el.
A nagy mennyiségû téli csapadék után száraz tavasz köszöntött be, így az aljnövényzet könnyen éghetõvé vált, ami
által fokozott tûzveszély alakult ki térségünkben. Ezért
március hónapban a tûzoltóknak számos avar- és erdõtûzhöz kellett vonulniuk, vagyis
veszélybe került a vagyonbiztonság és a természeti értékek.
Egy-egy ilyen tûznek ugyanis
védett növények és állatok is
áldozatául eshetnek, ami mellé még környezeti kár is társul.
A miniszter ennek az oktalan
pusztításnak akarta elejét venni intézkedésével. Kiadott köz-

leménye szerint az erdõkben,
valamint az erdõterületek határától számított kétszáz méteren belül általános tûzgyújtási
tilalmat rendelt el. A felsorolt
területeken még a tûzrakó helyeken is tilos a tûzgyújtás és
bárminemû hulladék égetése.
Mindez vonatkozik a közutak
és a vasutak melletti fásításokra, beleértve a gazégetést is.
Felhívja továbbá a kirándulók,
a mezõgazdasági területen
dolgozók, valamint a közúton
és vasúton dolgozók figyelmét,
hogy égõ cigarettacsikket ne
dobjanak el.
A tûzgyújtási tilalom feloldá-

közelmúltban a kazincbarcikai
Csónakázó-tó fölötti erdõrész
mellett, ahol csak a tûzoltók
kiérkezése akadályozta meg a
komolyabb kiterjedésû erdõtüzet. Egyébként éves átlagban
közel 150 tavaszi tûzesetet regisztrálnak a Kazincbarcikai
Tûzoltóság illetékességi területén, és már most elmondható,
hogy a körülmények kedvezõ
alakulása ellenére idén is hasonlóan alakul a statisztika.
Tûz esetén egyébként jellemzõ, hogy az erdészeti szakemberek segítenek az oltásban,
de esetenként a civilek is részt
vesznek a kármegelõzésben.
Begov Zoltán külön kiemelte
Izsófalva Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének a munkáját,
akik évente több apróbb tûz
eloltásában segédkeznek, illetve megoldják a vízszivattyúzási
feladatokat is.
Kovács István

Ötszázadszor a kapuban
ott lehessen a mérkõzéseken.
Nem vágyott el úgy istenigazából más csapathoz, bár toborzón egykor a DVTK-nál is járt, õ
mindig tette a dolgát, büszke
rá, hogy pályafutását itt kezdte,
hogy itt védhetett, s biztos benne, hogy innen fog visszavonulni (bár õ ezt nem mondta), példát mutatva többek között
klubhûségbõl is utódainak.
Erõt és kitartást ad neki, hogy
bíznak benne, csapattársai is

A történet 1986-ban kezdõdött: egy tízéves apró srác
a Borsodi Bányásznál arról álmodott, hogy egyszer
majd egy nagy focicsapat kapujában áll, hatalmas lövéseket hárít, mindenki az õ vállát veregeti. Aztán 1992ben az álom kezdett valóra válni: lehetõséget kapott a
felnõtt csapatnál.
Lapunk olvasóinak ezúttal
Brindzár Zsoltot szeretném bemutatni (ugyanis õ történetünk fõhõse), aki ötszáz mérkõzésen védte
városunk csapatának kapuját.
Gratulációm után elmondta,
hosszú pályafutását annak köszönheti, hogy még kisebb sérülés is ritkán érte, a súlyosak pedig végképp elkerülték. A kabalákban nem, inkább a ráhangolódásban hisz: mérkõzések elõtt
igyekszik fejben feltérképezni az
ellenfél gólerõs csatárait, ugyanis az „öreg rókákat” már évek
óta ismeri. Ha változni tudna,
két dologban tenné: a kifutásait
javítaná, és az indulatait kordában tartaná. Érthetetlen számára, hogy a fiatalok már nem szeretik úgy a focit, sokakat ilyen
szinten is csak a pénz motivál, a

tehetséges péteri srácok némelyike pár ezer forint reményében odébb áll, pedig erõsíthetnék a város csapatát is. Neki az a
természetes, hogy még fizetett
szabadságát is feláldozza, csak

14

hallgatnak rá, így a nemrég
megélt súlyos edzõválság idején õ is segített abban, hogy talpon tudjon maradni a csapat.
Edzõ, ennek ellenére nem akar
lenni, úgy gondolja, nem lenne
elég türelme hozzá. Egyetlen
dolog nem adatott meg neki a
pályán: a góllövés öröme, de
reméli, hogy ha addig nem is, a
búcsúmeccsén rábíznak legalább egy büntetõrúgást.
Szabadidejében, ami a munkahely és a foci után még marad egyáltalán, szívesen foglalkozik kis családi házának felújításával. Szeret sportközvetítéseket nézni, ebben mindenevõnek számít, annak ellenére,
hogy a testépítésen kívül sosem
kacérkodott más sportágakkal.
Beszélgetésünkbõl kiderült,
hogy bár a kapuban egy-egy
nagy lövésre igyekszik repülni a
levegõben (ami meglehetõsen
kedvére van), az életben, mint
általában a hétköznapok hõsei,
két lábbal a földön jár.
Kiss Barnabás
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KERESZTREJTVÉNY

Sporthét a Mórában
A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Móra Ferenc
Tagiskolája az idén is megrendezte a SPORTHETET. A 2008ban szülõi kezdeményezésre, jótékonysági céllal megrendezésre kerülõ, mostanra hagyománnyá váló eseményt
idén harmadszor rendeztük meg. A sportos napok célja a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola egységének erõsítése és a tehetséges gyerekek felkutatása mellett a különbözõ sportágak népszerûsítése volt.
A sporthét programjai 2010. március 22-26. között kerültek
lebonyolításra, minden nap 14 órától a Móra Tagiskola tornatermében. Adott évfolyamba tartozó baráti körök, osztályok vagy „csak” mozogni vágyók jelentkezését vártuk. Hétfõn a 1999-2000-es születésû fiúk, míg kedden a felsõs lányok 6-6 csapata bizonyíthatta be, kik a legjobbak labdarúgásban. Szerdán az 1994-ben születettekkel bezárólag egy
régi sajószentpéteri sikersportágat, az asztaliteniszt népszerûsítettük. A csütörtöki nap az atlétika egyik szakágában,
magasugrásban mutatták meg a felsõs diákok, mire képesek. Sok diákunk bizonyosodhatott meg arról, hogy az elõször lehetetlennek ítélt magasságon is át lehet „repülni”. A
megyei meghívási szinteket - sõt, akadtak országos eredményt ugrók is - többen teljesítették a nézõk, a szurkolók,
a diákok és a tanárok ámulata közepette. A záró napon a
mórás sikersportág, a floorball döntõi zajlottak. Ezt a játékot a többi tagiskola még nem ûzi versenyszerûen, ezért a
sportág népszerûsítéséért selejtezõket rendeztünk egy héttel hamarább, kedden a fiúk, szerdán a lányok számára. Innen a legjobbak juthattak tovább a zárónap küzdelmeibe,
ahol a floorballt versenyszerûen ûzõkkel szemben is - õk kiemeltként csak a zárónapon versenyezhettek - kipróbálhatták magukat.
A sporthét zárónapján a tanárok és tanárnõk is beszálltak a
játékba, és kipróbálták a gyerekek körében népszerû játékot!
A sportrendezvények mindegyike lelkes közönség elõtt, fergeteges hangulatban zajlott, több mint egy héten keresztül.
A 150 diáknál is többet megmozgató rendezvény legjobbjait pizzával jutalmaztuk!
Máthé László
szervezõ

Vízszintes: 2. Kapszula. 4. Több magyar király neve is volt. 6.
Mûszaki katona. 7. Lakáj. 8. Kossuth-díjas festõ, grafikus (Sándor). 10. Menyasszony. 11. Magas rangú egyházi személy. 14.
Cégforma. 15. Görög eredetû idegen nõi név. 16. Nem szabad
megtenni. 18. Ribonukleinsav. 19. A könnyûzene mexikói származású gitárvirtuóza (Carlos). 21. Citáló. 22. Amerikai szabványjel.
Függõleges: 1. Kedves húsvéti népszokásaink egyike. 2. Vára az Öreg-tó partján áll. 3. Az egyik állatövi jegy (Aries). 4. A
hold latin neve. 5. Magyar író, költõ, drámaírói díj viseli nevét. 7.
Az Ob legnagyobb (4248 km hosszú) mellékfolyója. 9. Füles
edény folyadék tárolására. 10. Idegen mûvészet. 12. Visszalõ!
13. Tánclépés. 15. Japán autómárka, egyik típusa a Civic. 17. A
Love story címû film Oscar-díjas zeneszerzõje (Francis). 20. …
hatalmas harmadik (Gárdonyi).
Készítette: Kiss Barnabás
Rejtvényünk megfejtése a függõleges 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010. május 13áig. 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: Szemere Bertalan; Ellenzéki Párt. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk
klubjába! Az április 16-án megtartott sorsoláson Vigh Adriennek kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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